
 
JUSTIÇA FEDERAL 

Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais 
12ª Vara Federal Cível e Agrária da SJMG 

 

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO   
PJE nº 1017945-29.2021.4.01.3800 

  

"CASO SAMARCO" (DESASTRE DE MARIANA)  
TRAMITAÇÃO CONJUNTA - AUTOS PRINCIPAIS: 69758-
61.2015.4.01.3400 (PJE 1024354-89.2019.4.01.3800) e  23863-
07.2016.4.01.3800 (PJE 1016756-84.2019.4.01.3800) e Autos 
Físicos 10263-16.2016.4.01.3800  

Razões  

 

Excelentíssima Senhora DESEMBARGADORA FEDERAL 
DANIELE MARANHÃO, 

 
Consta dos autos (ID 505447869) exceção de suspeição em face 
desse magistrado federal.  

 
DESPACHO proferido na “ACP PRINCIPAL” (PJE 1016756-
84.2019.4.01.3800) manifestou ciência e determinou a suspensão dos 
autos, nos termos do art. 313, inciso III, do CPC. 
 
DESPACHO ID 505208425 determinou a autuação da exceção em autos 
apartados, nos termos do art. 146, §1º, do CPC.  
 
DIVERSOS atores e interessados processuais manifestaram-se 
formalmente nos autos em apoio a este juízo, a saber: 

 
 



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO – MP/ES  
(ID 509303868) 
 
 
UNIÃO – CIF – IBAMA – FUNAI – ANM - AGU  
(ID 506309108) 

 
 

ESTADO DE MINAS GERAIS (AGE/MG)  
(ID 506309108) 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (PGE/ES)  
(ID 506309108) 
 
 
FÓRUM PERMANENTE DE PREFEITOS DO RIO DOCE  
(ID 509244908 e ID 509244917) 
   
 
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICÍPIOS - AMM  
(ID 509244908) 
 
 
COMISSÃO DE ATINGIDOS QUILOMBOLAS DE 
DEGREDO – LINHARES/ES e ASSOCIAÇÃO DOS 
PESCADORES E EXTRATIVISTAS E REMANESCENTES 
DE QUILOMBO DE DEGREDO  
(ID 506422921)  
 
 
COMISSÃO DE ATINGIDOS DE RIO DOCE/MG  
(ID 506412482) 

 

COMISSÃO DE ATINGIDOS DE SANTA CRUZ DO 
ESCALVADO/MG  
(ID 514057986) 

 
 

 

 



COMISSÕES DE ATINGIDOS DE BAIXO GUANDU/ES; 
LINHARES/ES; SÃO MATEUS/ES; ITUETA/MG; 
NAQUE/MG; SEM PEIXE/MG; ARACRUZ/ES; SÃO JOSÉ 
DO GOIABAL/MG; CONCEIÇÃO DA BARRA/ES; 
COLATINA SEDE E DISTRITO DE ITAPINA/ES; 
TUMIRITINGA/MG; MARILÂNDIA/ES; IPABA DO 
PARAÍSO/MG; CARATINGA/MG; RESPLENDOR/MG; 
GALILEIA/MG  (ID 506744877) 

 

COMISSÕES DE ATINGIDOS DE IPABA DO PARAÍSO/MG 
-DISTRITO DE SANTANA DO PARAÍSO-MG; 
BAGUARI/MG –DISTRITO DE GOVERNADOR 
VALADARES-MG ; PEDRA CORRIDA/MG –DISTRITO DE 
PERIQUITO; BUGRE/MG; SENHORA DA PENHA/MG 
DISTRITO DE FERNANDES TOURINHO-MG; REVÉS DO 
BELÉM/MG – DISTRITO DE BOM JESUS DO GALHO-MG; 
E CACHOEIRA ESCURA/MG DISTRITO DE BELO 
ORIENTE-MG (ID 506909443) 

 

SAMARCO – VALE – BHP  
(ID 506821018) 

 

MUNICÍPIO DE BARRA LONGA  
(ID 507010361) 

 

Vieram-me os autos conclusos para razões.  
 
Esclareço, de início, que a presente manifestação se apoiará unicamente 
em fatos, registros, documentos e elementos técnicos e jurídicos 
constantes dos autos, sem se ater aos ataques pessoais e 
considerações de ordem subjetiva manejadas contra esse 
magistrado. 
 
Registro aqui, não obstante, todo o meu respeito e admiração 
pelas instituições que compõem a parte excipiente, as quais são 
essenciais à boa administração da justiça, aos valores 
republicanos e ao Estado Democrático de Direito.  
 
Isso, no entanto, devo dizer, não impedirá que a presente 
manifestação seja muito firme e incisiva ao refutar, de forma 
enfática, as ilações e narrativas falsas criadas com o intuito de 
obter espetáculo midiático.  



A presente manifestação tem, assim, o intuito de restabelecer a 
verdade dos fatos e dos acontecimentos e, dada a sua importância, 
é constituída de 03 fases, a saber: i) considerações iniciais; ii) fatos 
específicos e iii) considerações finais.  
 
Em sede de considerações iniciais, este juízo trará informações 
relevantes sobre os normativos do TRF1 e contextualizará circunstâncias 
que são importantes para a adequada compreensão do sistema 
indenizatório simplificado. 
 
No âmbito dos fatos específicos, este juízo enfrentará, de forma 
individual e criteriosa, todos os fatos e apontamentos apresentados pela 
parte excipiente, mostrando, através de registros e provas documentais, a 
total impropriedade da exceção.  
 
Por fim, em sede de considerações finais, ter-se-á a consolidação do 
regime jurídico da suspeição de magistrados no âmbito da jurisprudência 
do Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais Federais, assim 
como as manifestações de apoio ao trabalho desenvolvido por 
este juízo ao longo dos últimos anos.  
 
 
I) DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 
 
Em sede de considerações preliminares, busca-se relembrar os 
normativos editados pelo TRF1 em decorrência da Pandemia do COVID-
19, bem como rememorar todo o contexto fático-jurídico do sistema 
indenizatório simplificado, apresentando, ao final, preliminar de 
ilegitimidade ativa da parte excipiente.  
 
Tratam-se de informações importantíssimas para que se tenha 
a adequada compreensão do cenário que está por trás da 
exceção de suspeição apresentada.  
 
 
Em síntese, serão apresentadas informações relevantes sobre: 
 

i) Regime Extraordinário de Plantão - TRF1 
ii) Sistema Indenizatório Simplificado 
iii) Preliminar de Ilegitimidade Ativa  

 
 
Vejamos articuladamente.  
 
 



REGIME DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO - TRF1 - 
PANDEMIA COVID-19 – USO DE MEIOS DIGITAIS 
E TECNOLÓGICOS 

 
 
A primeira consideração preliminar diz respeito ao marco normativo 
que foi estabelecido pelo CNJ e pelo TRF1 e, por consequência, imposto 
aos juízes federais em decorrência da Pandemia do COVID-19.  
 
Essa informação é de fundamental importância para a presente exceção, 
porque mostra que os atos desse juízo se deram em estrito cumprimento 
às normativas do TRF1, tanto da Presidência, quanto da Corregedoria.  
 
Explico.  
 
Em 19 de março de 2020, o CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA  - 
CNJ editou a RESOLUÇÃO 313 (ID 512722956), estabelecendo, no 
âmbito do Poder Judiciário, o Regime de Plantão Extraordinário, 
suspendendo o atendimento presencial das partes e uniformizando o 
funcionamento dos serviços judiciários, com o objetivo de prevenir o 
contágio pelo novo Coronavírus – Covid-19, e garantir o acesso à justiça 
neste período emergencial. In verbis: 
 
 

 
 



 
 

 
 
 

Pois bem.  
 
 
Cumprindo a determinação do CNJ, em 20 de março de 2020, o 
PRESIDENTE DO TRF1 editou a RESOLUÇÃO PRESI 9985909 (ID 
512722965), dispondo, no âmbito da Primeira Região, sobre o Regime 
de Plantão Extraordinário, ampliando as medidas temporárias de 



prevenção e redução dos riscos de disseminação e contágio pelo 
Coronavírus - Covid-19. In verbis: 
 
 
 

 
 



 
 
 
Vê-se, portanto, que a Presidência do TRF1, por intermédio da referida 
Resolução, suspendeu o trabalho presencial dos magistrados e 
servidores.  
 
 
Ato contínuo, em 23 de março de 2020, ao disciplinar as obrigações 
dos magistrados federais da Primeira Região, a CORREGEDORIA do 
TRF1, por meio da CIRCULAR COGER 10000531 (ID 512722975), 
determinou que todos os juízes federais deveriam realizar os 
atendimentos/despachos/audiências por meio de celular, e-mail 
institucional, videoconferência e demais ferramentas 
tecnológicas disponibilizadas pelo TRF1. In verbis: 
 

 



 

 
 
 
E ainda:  
 
 
 
 
 
 

 
 
Pois bem! 
 
Diante da PANDEMIA COVID-19 e dos normativos do CNJ-TRF1, os 
juízes federais da Primeira Região foram orientados a realizarem os atos 
processuais (atendimentos, despachos e audiências) através dos meios 
tecnológicos disponíveis, inclusive utilização do celular, e-mail 
institucional, Microsoft Teams e plataformas de 
videoconferências.  



 
Essa informação é absolutamente importante para, desde logo, esclarecer 
que durante toda a Pandemia e até os dias atuais, todos os juízes 
federais da Primeira Região realizaram milhares de atendimentos, 
despachos e audiências através dos meios tecnológicos disponíveis, 
inclusive celular, e-mail institucional, WhatsApp, 
Microsoft Teams e videoconferências.  
 
Em razão de determinação expressa do TRF1, tornou-se rotina para os 
juízes federais da Primeira Região atender advogados públicos e privados, 
membros da AGU, MP e DP, por telefone celular, por e-mail 
institucional, assim como realizar atendimentos e audiências por 
videoconferências e pelo Microsoft Teams.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Assim sendo, registro que todos os advogados (não só do “CASO 
SAMARCO”, mas de todos os processos em trâmite nesse 
juízo) que solicitaram atendimento/despacho/audiência durante a 
Pandemia, foram atendidos por intermédio dos meios virtuais 
disponíveis, inclusive celular, WhatsApp, e-mail institucional, 
Microsoft Teams e demais plataformas de 
videoconferências.  
 
Essa informação é relevante para afastar as ilações ventiladas pela parte 
excipiente.  
 
Passo agora à apresentação do sistema indenizatório simplificado e 
todo o seu contexto fático e jurídico.  
 



SISTEMA INDENIZATÓRIO SIMPLIFICADO -
INOVAÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL – 
RECONHECIMENTO NACIONAL E 
INTERNACIONAL 

 
 
Ainda no âmbito das considerações iniciais, é oportuno apresentar e 
esclarecer todo o contexto fático-jurídico que deu origem ao chamado 
sistema indenizatório simplificado.  
 
Conforme se verá mais adiante no detalhe, o objetivo principal da exceção 
de suspeição manejada contra esse magistrado é impugnar, por vias 
transversas, o novo sistema indenizatório, considerado por muitos a 
maior conquista do “CASO SAMARCO” em 05 anos, e exemplo de gestão 
inovadora da Justiça Federal.  
 
Essa tentativa de utilizar o instituto excepcional da exceção de suspeição 
para questionar o sistema indenizatório simplificado foi  captada pela 
Advocacia Geral da União, Advocacia Geral do Estado de Minas 
Gerais e Procuradoria Geral do Espírito Santo na manifestação 
conjunta constante de ID 506309108.  
 
O sistema indenizatório simplificado implementado no “CASO 
SAMARCO” é o primeiro do país em causas do gênero e tornou-se um 
case de sucesso, comprovado pela ampla adesão dos advogados, vítimas 
e familiares. Isto porque sua construção teórica e prática parte da 
premissa de que o Judiciário não tem condições de tratar, de forma 
célere e isonômica, milhares de casos individuais decorrentes 
de indenizações em massa. 
  
Trata-se de um sistema totalmente digital, moderno, acessível por meio 
de plataforma online (via web), permitindo que categorias informais 
(carroceiros, ambulantes, camelôs, pescadores 
artesanais, faiscadores, garimpeiros artesanais, 
artesãos, areeiros, lavadeiras, etc), desprovidas de provas 
materiais dos danos alegados, a partir das flexibilizações 
empreendidas, possam acessar o sistema e obter a justa indenização.     
 
Trata-se de um sistema dinâmico, flexível, que vai sendo aperfeiçoado de 
acordo com as características de cada território.  
 
O sistema indenizatório simplificado tem despertado a atenção dos 
estudiosos, já que o avanço concreto das indenizações no “CASO 
SAMARCO” faz dele um dos projetos mais audaciosos e inovadores de 
gestão judicial implementados no âmbito da Justiça Federal.  
 



Já foi objeto de interesse do CNJ e do próprio STF que, por 
intermédio da TV JUSTIÇA, produziu-se um documentário 
específico sobre o mesmo. (VÍDEOS ID 513283886  e ID 513283888) 
 
O documentário da TV JUSTIÇA - STF (ID 513283886 ) explica no 
detalhe o ineditismo do sistema indenizatório simplificado.  
 
Através do novo sistema, mais de 10.000 (dez mil) atingidos foram 
indenizados em apenas 06 meses, de forma ágil e digital, constituindo o 
maior programa de indenização em massa do Judiciário.  
 
Trata-se de feito inédito da Justiça Federal do TRF1, que pode ser 
expandido e utilizado em qualquer situação que envolva indenizações em 
larga escala.   
 
O sistema indenizatório simplificado foi pensado, criado e 
desenvolvido por este juízo federal a partir dos anos de experiência na 
condução do “CASO SAMARCO”, em que – passados mais de 05 anos do 
desastre – a imensa maioria das vítimas ainda não tinham sido sequer 
reconhecidas, muito menos indenizadas.  
 
A verdade dos autos, comprovada documentalmente pelas inúmeras 
manifestações das vítimas (ID’s 506422921, 506412482, 
506744877, 506909443), mostra que a parte excipiente, desde o 
rompimento da barragem, não conseguiu construir e apresentar nada 
de concreto, rigorosamente nada de efetivo, que resolvesse o problema 
das indenizações.  
 
A insatisfação das vítimas e principalmente das Comissões de Atingidos 
pode ser comprovada através das inúmeras manifestações constantes dos 
autos, conforme se verá mais detalhadamente nas considerações finais. 
 
A parte excipiente, segundo as próprias vítimas, apoia-se na eternização 
do conflito com as mineradoras, criando entraves e dificuldades 
artificiais, sem qualquer preocupação com a efetividade do processo.   
 
O sistema simplificado, ao contrário, parte da premissa de que  - 
decorridos mais de 05 anos do Desastre – é preciso caminhar para a 
solução definitiva do conflito, especialmente no que se refere ao tema 
das indenizações, permitindo que as vítimas retomem suas vidas e a 
reconstruam seus sonhos, a partir do sentimento interno de justiça e da 
pacificação social coletiva.  
 
Trata-se de um sistema opcional, de adesão facultativa, voltado apenas 
para pessoas maiores e capazes, que devem estar – obrigatoriamente – 
representadas/assistidas por advogados constituídos.  
 



O fato de ser totalmente facultativo, garante à vítima o direito de 
escolha livre e informada, respeitando a autonomia de sua vontade 
privada.  
 
O fato de se destinar apenas para pessoas maiores e capazes, versando 
sobre direitos patrimoniais, individuais e disponíveis,  garante às mesmas 
a gestão privada de seus interesses jurídicos, já que não dependem de 
autorização (ou consentimento) de qualquer instituição. Pessoas maiores 
e capazes não estão sujeitas a regime tutelar ou curatelar dos órgãos do 
Estado quanto aos seus direitos patrimoniais, individuais e disponíveis.  
 
O fato se de exigir a presença obrigatória de advogado/defensor público 
em todas as fases do sistema, escolhido pela própria vítima, garante que a 
mesma terá orientação jurídica adequada e independente, sem qualquer 
interferência das mineradoras. 
 
São esses fatos que, somados, transformaram o sistema indenizatório 
simplificado em uma das maiores conquistas da Justiça Federal da 
Primeira Região, ante o seu conteúdo inovador e dinâmico, convertendo-
se em modelo de sucesso para todo o Judiciário nacional.   
 
Quanto aos aspectos jurídicos, anoto que o sistema simplificado tem 
fundamento legal no direito brasileiro (artigos 8 e 375 do CPC), assim 
como tem fundamento teórico na noção de rough justice (justiça 
possível) do direito norte-americano. 
 
Explico. 
 

FUNDAMENTO LEGAL DO SISTEMA INDENIZATÓRIO 
SIMPLIFICADO 

  
A fixação de uma matriz de danos  (standard) para categorias 
sabidamente informais (desprovidas de qualquer documentação 
comprobatória – carroceiros, camelôs, ambulantes, 
faiscadores, pescadores, etc)) reclama a utilização, pelo juiz, 
das regras de experiência comum, pois a riqueza e a diversidade das 
situações fáticas da vida cotidiana não encontra paralelo nos manuais e 
nas lides forenses do dia a dia.   
  
A singularidade do “CASO SAMARCO”, que se constitui no maior 
desastre socioambiental do país, impõe ao julgador, quando da aplicação 
da Lei, a observância dos seus fins sociais e das exigências do bem 
comum. 
  



A esse respeito, dispõe o CPC: 
 
  

"Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 
atenderá aos fins sociais e às exigências do bem 
comum, resguardando e promovendo a 
dignidade da pessoa humana e observando a 
proporcionalidade, a razoabilidade, a 
legalidade, a publicidade e a eficiência". 

  
 
A eficiência também é uma exigência do ordenamento jurídico.  
 
Ciente da possibilidade de que determinadas "causas" apresentem 
uma particularidade ímpar, sem qualquer precedente, seja pela sua 
dimensão/importância, seja pela sua especificidade, o legislador ordinário 
cuidou de prever essa excepcionalidade no diploma 
processual, autorizando expressamente o juiz a se valer das regras de 
experiência comum, ou máximas de experiência. 
  
O artigo 375 do Código de Processo Civil estabelece de forma clara e 
inconteste que: 
  
 

“Art. 375. O juiz aplicará as regras de 
experiência comum subministradas pela 
observação do que ordinariamente acontece”. 
 

  
As regras de experiência comum (ou máximas de experiência) se formam 
com base na observação, pelo Juiz, daquilo que habitualmente acontece, 
e, com isso, são por ele aplicadas, de modo que servem para a apreciação 
jurídica dos fatos, principalmente quando a aplicação do direito 
depende de juízos de valor. 
  
A doutrina, de igual modo, sempre emprestou validade e reconhecimento 
jurídico à possibilidade de o juiz apoiar-se em máximas de 
experiência. In verbis: 
  

“(...) louvar-se o juiz em máximas de experiência não 
se traduz em incidência a essa incompatibilidade 
psicológica [do juiz julgar conforme seus 
conhecimentos privados], porque, afastados estão os 
perigos que a estabelecem. São as máximas de 
experiência noções pertencentes ao 



patrimônio cultural de uma determinada 
esfera social – assim a do juiz e das partes, 
consideradas estas representadas no processo 
por seus advogados – e, portanto, são noções 
conhecidas, indiscutíveis, não podendo ser 
havidas como informes levados ao conhecido 
privado do juiz. Constituem elas noções assentes, 
fruto de verificação do que acontece de ordinário em 
numerosíssimos casos, e que, no dizer de 
CALAMANDREI, não dependem mais de 
comprovação e crítica mesmo, ‘porque a conferência 
e a crítica já se completaram fora do processo’, 
tendo já a seu favor a autoridade de verdades 
indiscutíveis.”   
(MOACYR AMARAL SANTOS . Prova judiciária no 
cível e comercial, vol. I, 2ª ed., correta e 
atualizada. São Paulo: Max Limonad, 1952). 

  
 
Assim sendo, ao examinar a pretensão das diversas categorias informais 
(carroceiros, garimpeiros, lavadeiras, artesãos, 
pescadores artesanais, faiscadores, areeiros, etc) 
fixando-lhes a correspondente matriz de danos, este juízo utilizou, a 
partir dos elementos trazidos pelas partes e nos termos do que lhe 
autoriza a Lei Processual (art. 375 do CPC), as “regras de experiência 
comum subministradas pela observação do que 
ordinariamente acontece". 
 
Assim sendo, vê-se que o sistema indenizatório simplificado encontra 
total guarida no direito brasileiro, a teor do artigo 8º e 375 do Código de 
Processo Civil.  
 
Apresento agora o seu fundamento teórico.   

  

DO FUNDAMENTO TEÓRICO DO SISTEMA 
INDENIZATÓRIO SIMPLIFICADO - “ROUGH 
JUSTICE” - JUSTIÇA POSSÍVEL 

A situação trazida a este juízo pelas COMISSÕES DE ATINGIDOS 
mostrou que – passados 05 anos - a imensa maioria das vítimas, 
compostas por pessoas simples, humildes e desprovidas 
de qualquer comprovação ou documentação, não tinham sido 
reconhecidas e/ou indenizadas.  



 
Está-se a falar de um universo de 200 ou 300 mil vítimas (repita-se: 
300 mil pessoas) que esperam há anos por uma resposta efetiva por 
parte do Poder Judiciário.  
 
Desse universo, a imensa maioria é formada por categorias informais - 
por se tratar de região com baixos indicadores sociais e econômicos – de 
modo que não têm prova de rigorosamente nada, sendo que muitos não 
conseguem sequer comprovar o próprio endereço residencial.  
 
Essa é a realidade do “CASO SAMARCO”: um universo de mais de 200 
mil vítimas informais, desprovidas de provas e documentos, 
aguardando por uma resposta efetiva (factível) para o tema das suas 
indenizações.  
 
A situação é demasiadamente complexa, exigindo uma mudança de 
abordagem e concepção pelo Judiciário. 
  
Não por outra razão qualifiquei os processos indenizatórios trazidos pelas 
COMISSÕES DE ATINGIDOS como “históricos”, pois não há 
precedentes conhecidos, dada a sua dimensão e importância 
jurídica. 
 
Partindo-se de uma concepção clássica, a pretensão de indenização 
(reparação civil) rege-se pelos dispositivos do Código de Civil e das 
normas processuais. 
  
Como exemplo, dispõe o Código Civil (art. 944) que “A indenização 
mede-se pela extensão do dano”, o que significa dizer que a 
indenização deve corresponder, na exata medida, ao dano 
experimentado. Logo, cabe à vítima provar individualmente o dano 
experimentado, a fim de obter a indenização correspondente.  
  
O ordenamento jurídico, na sua visão clássica, nos mostra a dificuldade 
de aplicação dessa norma em situações de grandes Desastres, em que o 
número de vítimas ultrapassa a casa dos milhares. 
  
Estima-se que o Desastre de Mariana (“CASO SAMARCO”) tenha 
impactado, direta ou indiretamente, um universo de mais de 300 mil 
atingidos, ao longo de 800 km de extensão, desde Mariana/MG até o 
litoral norte do Espírito Santo, passando pela foz do rio Doce, em 
Linhares/ES. 
  
Numa concepção clássica, portanto, significaria dizer que cada um 
desses 300 mil atingidos deveria comprovar em juízo a extensão 
individual dos seus danos (fato constitutivo do seu direito – 



art. 373, inciso I, do CPC), a fim de que a indenização pudesse 
ser fixada de modo correspondente. 
  
Ocorre, entretanto, que esta situação é totalmente inviável 
frente a grandes Desastres,  quando se tem multiplicidade de 
vítimas e danos. 
 
Vejamos.  
  
Em primeiro lugar, cabe alertar que o Poder Judiciário não tem 
condições de processar e julgar, em tempo adequado, centenas de 
milhares de ações individuais (200 mil ações ou mais), sem falar, 
obviamente, no risco de decisões contraditórias e anti-isonômicas, 
levando descrença ao sistema judicial. 
  
Em segundo lugar, muitas das vezes, a solução clássica prevista no 
ordenamento jurídico não leva em consideração a realidade do local. No 
âmbito da bacia do rio Doce, por exemplo, tem-se regiões extremamente 
simples e, por vezes, socialmente vulneráveis. A realidade mostra que a 
maioria das vítimas (atingidos) não tem condições apropriadas de 
comprovar os danos que alegam. A situação de informalidade é tão 
presente que muitos atingidos sequer conseguem provar o endereço de 
residência. 
  
Em terceiro lugar, vê-se que o Judiciário, ao assim proceder, dá causa 
ao seu próprio congestionamento, não conseguindo resolver o conflito, e 
muito menos conduzir a algum tipo de pacificação social. 
  
Tudo isto evidencia que, numa perspectiva eminentemente clássica - 
civilista, o sistema legal não oferece solução adequada para processos 
dessa envergadura. 
  
O sistema não está preparado para lidar com processos 
envolvendo grandes desastres. 
  
É por essa razão que imaginei ser necessário trazer para o Poder 
Judiciário uma nova abordagem na questão das indenizações aos 
atingidos, permitindo que a prestação jurisdicional cumprisse a sua 
missão de levar justiça e pacificação social. 
  
Frente a esse cenário, foi preciso buscar no direito comparado algum 
substrato teórico com vistas a apresentar uma solução possível para o 
complexo tema das “indenizações”. 
 
Falo em “solução possível”, porque a solução ideal (perfeita) 
jamais existirá! 
  



Ao estudar a matéria, verifiquei que no âmbito do direito comparado o 
tema não é propriamente novo. 
  
As dificuldades inerentes aos sistemas de indenização dos grandes 
Desastres (ou das demandas de massa) constituem objeto de estudo de 
muitos juristas estrangeiros, também em razão do conservadorismo dos 
arcabouços legais que exigem, quase sempre, provas 
materiais (irrefutáveis) como condição para o reconhecimento judicial e 
fixação da respectiva indenização. 
  
No direito norte-americano há muito se discute sobre a construção de 
sistemas indenizatórios simplificados, com critérios mais flexíveis, 
em que se possa apresentar uma solução indenizatória comum 
(standards) às vítimas, não propriamente a mais perfeita ou a mais 
ideal, mas sim a possível. 
  
Trata-se do que os americanos conhecem como a aplicação do “rough 
justice”. 
  
ALEXANDRA DEVORAH LAHAV (University of Connecticut 
– School of Law) ensina que na maioria das demandas indenizatórias 
de massa é praticamente impossível levar todos os casos à apreciação do 
Judiciário, com instrução individualizada de cada um deles.  
 
Essa constatação, a toda evidência - é aplicável ao Desastre de Mariana. É 
impossível levar ao Judiciário 200 mil ações para que o dano individual 
de cada uma seja instruído e sentenciado.  
 
Em razão dessa óbvia constatação, muitos juízes norte-americanos têm 
buscado implementar soluções possíveis (medianas), em que os danos 
(standards comuns) são extraídos das experiências comuns cotidianas.  
 
ALEXANDRA DEVORAH  esclarece que a ideia do “rough justice” é 
tentar resolver um grande número de casos oferecendo aos litigantes a 
fixação de uma compensação (indenização), a partir de uma base comum 
presumível. In verbis: 
  
 

“(…) What is rough justice? In many mass tort 
cases (as in many ordinary tort cases) it is 
impossible to bring all cases to trial. Even if 
the judge were to try cases for one hundred years 
only a fraction of the cases in the typical mass tort 
litigation would be heard. 
 



To deal with this problem, judges have begun using 
informal statistical adjudication techniques to 
determine more or less what damages, if any, 
plaintiffs ought to be awarded. 
 
Often courts will try “informational” bellwether 
cases, taking the verdicts of those cases and 
assisting the parties in extrapolating them over the 
entire population in an aggregate settlement. 
 
The key feature of rough justice in mass torts 
is the attempt to resolve large numbers of 
cases by giving plaintiffs some recovery 
within the range of compensation in 
comparable cases. 
 
Rough justice, as I use the term here, is the attempt 
to resolve large numbers of cases by using 
statistical methods to give plaintiffs a justifiable 
amount of recovery. It replaces the trial, which most 
consider the ideal process for assigning value to 
cases. Ordinarily rough justice is justified on 
utilitarian grounds. But rough justice is not only 
efficient, it is also fair. In fact, even though 
individual litigation is often held out as the sine qua 
non of process, rough justice does a better job 
at obtaining fair results for plaintiffs than 
individualized justice under our current 
system.  
While rough justice also has its limitations, 
especially to the extent it curbs litigant autonomy, 
in the end it is the most fair alternative currently 
available for resolving mass tort litigation". 
Lahav, Alexandra D., Rough Justice (March 2, 
2010). Available at 
SSRN: https://ssrn.com/abstract=1562677 or http:
//dx.doi.org/10.2139/ssrn.1562677 

  
 
No Brasil, DIEGO FALECK (Mestre pela Harvard Law School e Doutor 
em Direito pela USP) afirma que: 
  

“existem situações em que interesses, percepções e 
contextos diferem substancialmente, e o designer 
deve ter o papel de desenvolver um processo que 



permita o entendimento do peso da visão e 
perspectiva de cada parte no contexto do todo em 
disputa, para promover uma visão 
compositiva para o problema, também 
conhecida como ‘rough justice’, ou justiça 
possível.” 
(…) 
A necessidade de garantias processuais pode se 
fazer necessária em um contexto e menos 
necessária em outro. A natureza da fonte 
indenizadora, o número e a natureza das demandas, 
a necessidade de rapidez, contexto cultural, os 
recursos disponíveis a serem administrados e a 
aceitabilidade política da maneira de se avaliarem 
pleitos indenizatórios devem ser levados em 
consideração. O Brasil é carente desse tipo de 
raciocínio na resolução de questões coletivas 
e individuais homogêneas. A preocupação 
excessiva e descontextualizada com as garantias 
processuais torna raras as oportunidades de 
utilização do conceito de visão compositiva”. 
(FALECK, Diego. Manual de Design de Sistemas de 
Disputas. Lumen Juris Editora: São Paulo, 2018 p. 
133/134.) 

  
 
E de forma absolutamente precisa, FALECK afirma que: 
  
 

“(…) um programa de indenização pode se utilizar de 
modelos simplificados e tabelados de 
indenização, conforme critérios de 
aproximação com a realidade, ao invés de 
exigir prova documental mais robusta de danos”. 

  
 
A ideia do “rough justice” é se valer de um processo simplificado para 
lidar, de forma efetiva e pragmática, com questões indenizatórias de 
massa, em que se revela impossível exigir que cada uma das vítimas 
(sabidamente informais) apresente em juízo a comprovação material (e 
individual) dos seus danos. 
  
A partir do “rough justice”, implementa-se as flexibilizações probatórias 
necessárias, de acordo com cada categoria atingida, a fim de possibilitar 
uma indenização comum e definitiva a partir dos critérios 



estabelecidos, ao invés de uma indenização individual, personalíssima, 
com base em robusta prova documental exigida pela lei processual. 
  
É fácil concluir, portanto, que a situação de informalidade e de 
vulnerabilidade socioeconômica da bacia do rio Doce torna praticamente 
impossível que cada um dos atingidos (de um universo de mais 
de 200 mil) consiga, individualmente, demonstrar e comprovar em 
juízo (de forma documental) os danos que alega ter experimentado, isso 
sem levar em consideração o evidente congestionamento que acarretaria 
ao Poder Judiciário. 
  
A realidade mostrou que a opção pelo ajuizamento de ação individual nas 
diversas comarcas dos juízos estaduais, como regra, conduziu ao juízo de 
improcedência, em razão da ausência de comprovação material dos 
danos. 
  
É por essa razão que se exige uma mudança de concepção, uma nova 
abordagem no tema da indenização às vítimas, permitindo que, ao 
se flexibilizar os critérios probatórios, seja-lhes apresentada uma solução 
indenizatória comum (facultativa e opcional), não a ideal e a mais 
perfeita, mas sim a possível. 
  
Frente a esse cenário, este juízo inovou na matéria e trouxe para o “CASO 
SAMARCO” a noção do “rough justice” emprestada do direito norte-
americano, com vistas a implementar, de forma efetiva,  
pragmática e simplificada, a “Justiça Possível”. 

 

SISTEMA DE ADESÃO FACULTATIVA - PRINCÍPIO DA 
AUTONOMIA DA VONTADE PRIVADA – ADESÃO 
FACULTATIVA PELOS ATINGIDOS MAIORES E 
CAPAZES  

 Conforme já esclarecido, o sistema indenizatório simplificado  buscou 
apresentar às vítimas do Desastre de Mariana uma nova via de acesso, 
um novo fluxo de indenização, mais direto, simplificado e, 
sobretudo, efetivo.   

 O sistema, portanto, NÃO representou uma ruptura com o 
modelo anterior previsto no TTAC, que segue existente e válido 
junto a Fundação Renova. 
  
 



Representou apenas a constituição de um novo caminho, uma nova via de 
acesso, ou mais precisamente, a abertura de 
uma nova política indenizatória pela qual os atingidos (MAIORES e 
CAPAZES) - amparados no princípio da autonomia da vontade 
privada – obrigatoriamente representados/assistidos por seus 
advogados - puderam livremente decidir pela gestão de seus interesses 
jurídicos.   
 
Com bem ensina MARIA HELENA DINIZ (Curso de Direito Civil 
brasileiro, Saraiva, 2011, p. 40-1), o princípio da autonomia da 
vontade privada consiste “no poder de estipular 
livremente, como melhor lhes convier, mediante 
acordo de vontade, a disciplina de seus 
interesses, suscitando efeitos tutelados pela 
ordem jurídica.” 
 
O sistema indenizatório simplificado é de adesão facultativa, 
manifestada por partes maiores e capazes, versando sobre direitos 
individuais e disponíveis, no âmbito de sua autonomia privada, 
obrigatoriamente representadas/assistidas por seus advogados, 
exigindo-se, inclusive, procuração com poderes especiais,. 
  
Em todas as sentenças prolatadas, ficou assentado que as vítimas poderão 
(livremente)  optar  pelos seguintes sistemas: 
 
  

(i) Programa de Indenização Mediada (Programa “PIM”) 
existente, seguindo-se os ritos procedimentais, os critérios de 
elegibilidade e os parâmetros indenizatórios previstos no 
TTAC e aplicados pela Fundação Renova; 
 
(ii) ajuizamento de ação individual na justiça local, nos 
termos da lei processual e da jurisprudência do STJ, 
objetivando a comprovação específica e individualizada dos 
danos alegados, com os ônus processuais daí 
correspondentes; 

 
(iii) sistema indenizatório simplificado (“matriz de 
danos” padrão), fundado na noção de "rough justice" (justiça 
possível). 

   
 
A vítima (MAIOR  e CAPAZ),  obrigatoriamente 
assistida/representada por advogado, munido de procuração específica e 
com poderes especiais, tem a oportunidade de  decidir  pela adesão (ou 



não) ao novo sistema, com todas as consequências jurídicas daí 
advindas.  
 
O objetivo de estabelecer-se um procedimento simplificado, claramente 
favorável aos atingidos quanto aos meios de prova,  é obter-se 
a pacificação social, através do sentimento de entrega da justiça, 
conduzindo à resolução definitiva do conflito.  
  
A experiência já adquirida no “CASO SAMARCO” evidencia que a relação 
(Fundação Renova x Atingido) não pode se eternizar no tempo, 
criando uma nefasta relação de dependência (econômica, social e 
psicológica), que apenas contribui para a perpetuação do conflito e 
tensionamento social.  
 
É preciso caminhar para o encerramento do conflito, e não 
perpetuá-lo! 
  
Ao mesmo tempo em que o sistema indenizatório simplificado favorece 
individualmente a vítima, consagrando-lhe a indenização de direito 
(mesmo sem ter qualquer prova do dano), também favorece a 
noção de justiça compositiva, promovendo paz no território.  
 
Prestigia-se, assim, o princípio da autonomia da vontade privada do 
atingido livre, maior e capaz com a necessária pacificação social. 
 
 

DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INDENIZATÓRIO 
SIMPLIFICADO NO “CASO SAMARCO” – INÚMEROS 
PRECEDENTES DE SUCESSO 

 No âmbito do “CASO SAMARCO”, inúmeros processos indenizatórios 
trazidos pelas COMISSÕES DE ATINGIDOS de Minas Gerais e do 
Espírito Santo já foram sentenciados. 

 Tem-se, originariamente, o PJE 1016742-
66.2020.4.01.3800 relacionado à pretensão formulada pela 
COMISSÃO DE ATINGIDOS DE BAIXO GUANDU/ES, que se tornou um 
autêntico leading case em toda a bacia do rio Doce, precedente de 
absoluto sucesso.  

Na sequência, tem-se o PJE 1017298-68.2020.4.01.3800 referente 
à COMISSÃO DE ATINGIDOS DE NAQUE/MG, também sentenciado 
e acolhido por este juízo.  

 



Da mesma forma, tem-se o PJE 1018890-
50.2020.4.01.3800 concernente à pretensão elaborada pela 
COMISSÃO DE ATINGIDOS DE SÃO MATEUS/ES, região 
estuarina, igualmente sentenciado.  

O PJE 1024973-82.2020.4.01.3800 referente à pretensão aduzida 
pela COMISSÃO DE ATINGIDOS DE LINHARES/ES também já foi 
sentenciado por este juízo, acolhendo pretensão indenizatória de 
diversas categorias informais da região continental/rio Doce e região 
estuarina.  

Registro, ainda, os seguintes processos, todos devidamente 
sentenciados, estabelecendo cada qual o sistema indenizatório 
simplificado para a referida localidade, já com a plataforma 
online em pleno funcionamento, com milhares de adesões já 
efetivadas e indenizações pagas: 

 

 PJE 1024965-08.2020.4.01.3800 relativo à pretensão 
formulada pela COMISSÃO DE ATINGIDOS DE ARACRUZ/ES. 
 

 PJE 1027958-24.2020.4.01.3800 relacionado à pretensão da 
COMISSÃO DE ATINGIDOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES. 

  
 PJE 1037377-68.2020.4.01.3800 concernente à pretensão 

indenizatória da COMISSÃO DE ATINGIDOS DE ITUETA/MG. 
  

 PJE 1025077-74.2020.4.01.3800 relativo ao pleito 
indenizatório da COMISSÃO DE ATINGIDOS DO DISTRITO DE 
BAGUARI (Governador Valadares/MG). 

  
 PJE  1027958-24.2020.4.01.3800 referente à pretensão 

aduzida pela COMISSÃO DE ATINGIDOS DO DISTRITO DE 
PEDRA CORRIDA (Periquito/MG). 

  
 PJE 1027971-23.2020.4.01.3800 concernente à pretensão 

reivindicada pela COMISSÃO DE ATINGIDOS DO DISTRITO 
DE IPABA DO PARAÍSO (Santana do Paraíso/MG). 

  
 PJE 1036748-94.2020.4.01.3800  atinente à pretensão 

indenizatória da COMISSÃO DE ATINGIDOS DO DISTRITO DE 
CACHOEIRA ESCURA (Belo Oriente/MG). 

  



 PJE 1027964-31.2020.4.01.3800 alusivo à demanda 
indenizatória aduzida pela COMISSÃO DE ATINGIDOS DO 
DISTRITO DE REVÉS DO BELÉM (Bom Jesus do Galho/MG). 

  
 PJE 1050686-59.2020.4.01.3800  relativo à pretensão 

aduzida, em conjunto, pela COMISSÃO DE ATINGIDOS DE 
COLATINA/ES e pela COMISSÃO DE ATINGIDOS DE 
ITAPINA/ES. 

 
 PJE 1055212-69.2020.4.01.3800 referente ao pleito 

indenizatório aduzido pela COMISSÃO DE ATINGIDOS DE RIO 
DOCE/MG, cuja extraordinária aceitação social e resultado 
positivo encontram-se demonstrados nas notícias constantes de 
ID’s 438803918, 438803919, 438803920, 438803921, 438803922, 
438803923, 438803924 e 438803926 dos referidos autos.  
 

 PJE 1037382-90.2020.4.01.3800 relativo à pretensão 
deduzida pela COMISSÃO DE ATINGIDOS DE AIMORÉS/MG. 

 
 PJE 1055270-72.2020.4.01.3800 concernente à pretensão 

indenizatória reivindicada pela COMISSÃO DE ATINGIDOS DE 
BUGRE/MG. 
 

 PJE 1055245-59.2020.4.01.3800 referente à pretensão 
reivindicada pela COMISSÃO DE ATINGIDOS DO DISTRITO 
DE SENHORA DA PENHA (Fernandes Tourinho/MG). 
 

 PJE 1006338-19.2021.4.01.3800 relativo à pretensão 
deduzida pela COMISSÃO DE ATINGIDOS DE 
CARATINGA/MG.   
 

 PJE 1006318-28.2021.4.01.3800 concernente à pretensão 
indenizatória reivindicada pela COMISSÃO DE ATINGIDOS DE 
SEM PEIXE/MG.   
 

 PJE 100632-05.2021.4.01.3800 referente à pretensão 
aduzida pela COMISSÃO DE ATINGIDOS DE IPABA/MG. 
 

 PJE 1008619-45.2021.4.01.3800 atinente à demanda 
indenizatória pleiteada, em conjunto, pela COMISSÃO DE 
ATINGIDOS DE RESPLENDOR  e pela COMISSÃO DE 
ATINGIDOS DA COMUNIDADE RIBEIRINHA DE VILA 
CRENAQUE (Resplendor/MG). 

  



O sucesso da plataforma online (sistema indenizatório 
simplificado) em Baixo Guandu/ES, Naque/MG, São 
Mateus/ES, Linhares/ES, Aracruz/ES, Conceição da Barra/ES, 
Itueta/MG, Baguari/MG, Pedra Corrida/MG, Ipaba do 
Paraíso/MG, Cachoeira Escura/MG, Revés do Belém/MG, 
Colatina/ES, Itapina/ES, Rio Doce/MG, Aimorés/MG, 
Bugre/MG, Senhora da Penha/MG, Sem Peixe/MG, 
Caratinga/MG, Ipaba/MG e Resplendor/MG foi 
extraordinário, comprovado pela ampla adesão por 
parte das vítimas e seus advogados. In verbis: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



PLANILHA ID 511630353  comprova que  - em apenas seis 
meses - mais de 10.000 (dez mil) pessoas foram 
indenizadas através do novo sistema, tornando-se o 
maior programa de indenização em massa já realizado 
pelo Poder Judiciário.  
  
Categorias INFORMAIS, abandonadas por mais de 05 anos, 
foram judicialmente reconhecidas pela primeira vez e estão sendo 
indenizadas, permitindo-lhes a retomada de suas vidas e a 
reconstrução de seus sonhos.   
 
Os valores médios de indenização ultrapassam 100.000 (cem mil) 
reais por vítima, sendo que – em alguns casos - é superior a 500 
mil reais.  
 
No caso dos pescadores, por exemplo, os valores são da ordem de 200, 
300 e 400 mil reais para cada vítima.  
 
No início, o sistema foi pensado para as categorias informais, mas - ao 
ser aperfeiçoado - foi expandido também para as categorias 
formais, isto é, aquelas que possuem registro contábil e estão 
formalmente regularizadas e, portanto, são passíveis de confecção de 
LAUDO individualizado dos danos. In verbis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

 



 

 
 
A verdade é que o sistema indenizatório simplificado 
promoveu em apenas 06 meses o que ninguém conseguiu 
construir ou apresentar em 05 anos.  

  

SENTENÇA ESTRANGEIRA – JULGAMENTO 
INTERNACIONAL DO “CASO SAMARCO” – JUDICIÁRIO 
DO REINO UNIDO - HIGH COURT OF 
JUSTICE ENGLAND AND WALES – MANCHESTER - 
NEUTRAL CITATION NUMBER: [2020] EWHC 2930 
(TCC) – JUDGE  SIR MARK GEORGE TURNER 
(JUSTICE TURNER)  

 

Conforme já afirmado, o sistema simplificado teve por 
finalidade flexibilizar os meios de prova (standards probatórios) 
em favor das vítimas mais humildes, simplificando o procedimento da 
indenização, tornando-o, com isso, mais acessível e justo. 

  
Categorias hipossuficientes e informais (carroceiros, 
lavadeiras de beira de rio, faiscadores, 
garimpeiros artesanais, pescadores de 
subsistência, artesãos, ambulantes, camelôs, 
revendedores de pescado, areeiros, pescadores 
artesanais e de fato, produtores rurais, pequenos 
quiosques, pousadas, bares e hotéis informais) foram 
reconhecidas judicialmente como impactadas e elegíveis à indenização 
pelo rompimento da barragem de Fundão, com o consequente pagamento 
das indenizações. 
  
 



Esse modelo de indenização ultrapassou as fronteiras 
nacionais, obtendo o reconhecimento da justiça inglesa em um 
dos processos mais importantes da história do REINO UNIDO. 
  
 
Em fato inédito, ao julgar a maior ação da história do judiciário do 
REINO UNIDO, também versando sobre o “CASO SAMARCO”, a HIGH 
COURT OF JUSTICE (MACHESTER-UK), em decisão de 76 páginas, 
reconheceu a qualidade, a  seriedade  e a  eficiência da JUSTIÇA 
FEDERAL brasileira, notadamente da 12ª Vara Federal de Belo 
Horizonte, em conduzir e implementar as melhores técnicas  no 
julgamento do “maior desastre ambiental do Brasil”. 
  
 
Por ocasião da SENTENÇA ESTRANGEIRA  (ID 511630354), o 
juiz inglês (JUSTICE TURNER) enfatizou o seu reconhecimento à 
aplicação do novo sistema indenizatório às vítimas, fundado no 
“rough justice”. 
 
 
A esse respeito, destaco a seguinte passagem da sentença estrangeira: 
 
  

“(…) Fourthly, it is apparent that Judge 
Mario is doing his utmost to progress 
the process of compensating victims. 
His task is indeed challenging but his 
persistence and determination is evident 
both from the tone, content and timing of his 
judgments and the procedural initiatives he 
is seeking to introduce. He is intolerant of 
delay and his approach is a cause for 
confidence that the impetus he is 
giving to the process will continue. I 
agree with the defendants’ point that a very high 
proportion of the complaints made by the claimants, 
especially in respect of the operation of Renova, are 
historical and that the evidence, taken as a whole, 
justifies the inference that lessons are being learnt 
in Brazil and improvements are being implemented”. 
 
 



“(…) Within this context, Judge Mario has 
recently sought to introduce the concept 
of “rough justice” under which claimants, 
who do not have the necessary 
documentation to prove, for example, 
their loss of earnings, can still be 
compensated on a broad brush basis 
rather than risk losing their claims for 
want of strict proof. It has been estimated that 
about 96% of the English claimants fall within 
geographical areas potentially covered by Local 
Commissions. Judge Mario seeks to insist that any 
claimant wishing to take advantage of the rough 
justice scheme must give up any claims which they 
have brought in England. He is clearly very 
concerned that running the claims in parallel would 
have a deleterious impact on the fair and just 
resolution of claims in Brazil. I share those 
concerns”. 

  
 
Após exaustiva instrução processual e oitiva das partes, o juiz inglês 
(JUSTICE TURNER) rejeitou integralmente a ação no REINO 
UNIDO, ressaltando, uma vez mais, a seriedade da JUSTIÇA FEDERAL 
brasileira em processar e julgar os fatos decorrentes do rompimento da 
barragem de Fundão. In verbis: 
 
  

“(...) The 12th Federal Court to which the 20bn 
and 155bn CPAs have been allocated 
is, through the efforts of Judge Mario, 
seeking to devise and deploy several 
procedural innovations in order to 
improve and stream line the process”. 

  
 
 
O sistema indenizatório simplificado da Justiça Federal da 1ª 
Região, portanto, além da ampla adesão emprestada pela AGU-CIF, 
AGE/MG, PGE/ES, MP/ES, MUNICÍPIOS e pelos próprios 
destinatários (vítimas e seus advogados) no Brasil, ostenta, também, o 
reconhecimento internacional da justiça do Reino Unido. 
 



 
DO PEDIDO DE INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA 
DO MPF NOS PROCESSOS QUE TRATAM DO 
SISTEMA INDENIZATÓRIO SIMPLIFICADO – 
INOCORRÊNCIA – INTERESSE JURÍDICO DE 
AGENTES MAIORES E CAPAZES  REPRESENTADOS 
OBRIGATORIAMENTE POR ADVOGADOS 
CONSTITUÍDOS NOS AUTOS – DIREITOS 
INDIVIDUAIS, PATRIMONIAIS E DISPONÍVEIS 
 
 
O Ministério Público Federal - MPF, através da presente exceção de 
suspeição, reclama que não foi intimado a intervir nas ações trazidas 
a juízo pelas COMISSÕES DE ATINGIDOS versando sobre o sistema 
indenizatório simplificado.  
 
O MPF, sem qualquer razão, afirma a necessidade de sua intervenção 
obrigatória nas lides, “por se tratarem de processos que 
envolvem interesses coletivos com tramitação perante a 
Justiça Federal”.  
 
Vejamos no detalhe. 
 
Primeiramente, o fato de “se tratar de processo que envolve 
interesse coletivo com tramitação perante a Justiça 
Federal” – a toda evidência – não implica a intervenção obrigatória do 
MPF.  
 
Diariamente são ajuizadas na Justiça Federal dezenas de ações 
coletivas propostas por sindicatos de servidores, sindicato dos 
auditores fiscais e/ou associações de classe (a exemplo da própria 
ANPR e da AJUFE) objetivando indenizações e pretensões financeiras. 
Tratam-se, portanto de “processos que envolvem interesse 
coletivo com tramitação perante a Justiça Federal”.  
 
Em todas essas ações, entretanto, não há (e nunca houve) intervenção 
obrigatória do MPF. 
 
Portanto, o fato de ser ação coletiva ou versar sobre interesse coletivo – 
por si só – não implica (e nunca implicou) em intervenção 
obrigatória do Ministério Público Federal.  
 



Com efeito, é a disposição normativa ou a natureza jurídica do direito 
postulado em juízo que define se será (ou não) caso de intervenção 
obrigatória do Parquet.  
 
A mera vontade do órgão ministerial é irrelevante! 
 
Em todos os processos sentenciados, tenho anotado que a pretensão de 
intervenção (obrigatória) do Ministério Público Federal não encontra 
amparo na Lei, e nem na natureza jurídica do direito perseguido em 
juízo. 
 
Explico. 
 
Nos processos que versam sobre o sistema indenizatório 
simplificado, verifica-se que as COMISSÕES DE ATINGIDOS, 
legitimadas a postularem em juízo segundo os termos do TAP, ADITIVO 
AO TAP e TAC-GOV, são formadas exclusivamente por pessoas 
maiores e capazes. Em todos eles, as COMISSÕES estavam 
devidamente constituídas nos termos da lei civil e estavam representadas 
nos autos por intermédio de advogados constituídos, com procuração 
válida.  
 
Em todas as situações julgadas, o interesse jurídico perseguido se resumia 
à condenação das empresas rés (SAMARCO, VALE e BHP) ao 
pagamento de indenizações pelos danos (materiais e morais) 
causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana.  
 
Trata-se, portanto, de interesse jurídico relacionado a direito patrimonial 
(recebimento de indenização) reivindicado por pessoas maiores 
e capazes civilmente, representadas/assistidas por advogados inscritos 
na OAB.  
 
Não há interesse público (ou interesse de incapaz) nas lides a 
justificar a intervenção ministerial.  
 
Sobre o tema, extrai-se da firme jurisprudência do TRF1, in verbis: 
 
 

AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PARTICULAR CAPAZ VERSUS 
PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. 
INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL. DESNECESSIDADE. PROVA PERICIAL. 
INOCUIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 
INOCORRÊNCIA. PERDAS E DANOS. DEFERIMENTO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO.  



1. Já decidiu esta Corte que, "nas ações reivindicatórias 
manejadas por pessoa jurídica de direito público e particular 
capaz relativo à posse e propriedade de imóvel certo em que 
a pretensão judicial se subsume à órbita de direito das 

partes litigantes, inexiste interesse público 
evidenciado pela natureza da lide ou pela qualidade da 
parte subscrito nos incisos do art. 82 do CPC a ensejar 
a intervenção do Ministério Público na causa" (AC 
200936030022520, Rel. Desembargador Federal Jirair 
Aram Meguerian, Sexta Turma, e-DJF1 de 26/04/2013).  
2. Apresentado georeferenciamento pela Prefeitura de Juiz de 
Fora demonstrado a localização e a propriedade do imóvel, 
afigura-se desnecessária a realização de perícia com a 
mesma finalidade. 3. Demonstrado que o terreno 
reivindicado não se insere na área arrematada pela 
Universidade Federal de Juiz de Fora, deve o imóvel ser 
restituído aos legítimos proprietários (autores). 4. Nos termos 
do art. 921, I, do Código de Processo Civil, é lícito ao autor 
cumular ao pedido possessório o de condenação do réu em 
perdas e danos, que, no caso, diante da ausência de 
demonstração de outros prejuízos, fica a indenização 
adstrita ao valor dos tributos efetivamente pagos pelos 
autores até a data da restituição do imóvel. 5. Considerando 
que não se exigiu maiores esforços do patrono dos autores - 
nem sequer houve necessidade de perícia -, é razoável o 
arbitramento de honorários advocatícios em R$ 15.000,00. 
6. Parcial provimento à apelação da Universidade Federal de 
Juiz de Fora e à remessa oficial para fixar o valor da sua 
condenação em honorários advocatícios em R$ 15.000,00 
(CPC, art. 20, § 4º), corrigíveis a partir desta data. 7. 
Recurso adesivo dos autores parcialmente provido para que 
a ré indenize os autores no valor correspondente aos tributos 
efetivamente pagos até a data da restituição do imóvel. 
 
(AC 0003986-93.2007.4.01.3801, JUIZ FEDERAL EVALDO 
DE OLIVEIRA FERNANDES, filho (CONV.), TRF1 - QUINTA 
TURMA, e-DJF1 28/05/2014 PAG 227.) 
 

 

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR 
MORTE RURAL. INTEGRAÇÃO DE LITISCONSORTE. 
SEGURADO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL. 
QUALIDADE DE SEGURADO NÃO COMPROVADA. 
REQUISITO NÃO CUMPRIDO. BENEFÍCIO INDEVIDO  



1. É necessário proceder à inclusão no polo ativo da 
demanda, como litisconsortes ativos, os filhos da instituidora 
e do autor: Rosana Aparecida de Lima (1986), Rooney 
Custódio de Lima Ciriaco (1988), Renata Aparecida de Lima 
(1992) e Rodrigo Custódio de Lima Ciriaco (1996). Como 
todos os habilitados são, no momento, 
maiores e capazes, desnecessária a 
intervenção do Ministério Público.  
2. Para o dependente fazer jus à pensão por morte, é 
necessário que o segurado ostente qualidade de segurado 
quando do óbito, salvo se preenchidos os requisitos para 
obtenção de alguma das espécies de aposentadoria, ainda 
em vida. Inteligência do art. 102, §§1º e 2º da Lei 8.213/91 e 
súmula 416 do STJ. A prova da qualidade de segurado, salvo 
vínculo regular em CTPS e CNIS, deve ser feita mediante 
início de prova material contemporâneo, corroborado por 
prova testemunhal, na forma do art. 55, §3º, da Lei 
8.213/91.  
3. O fato controverso é a qualidade de segurada da 
instituidora, falecida em 29/12/2008. Segundo o autor, a 
instituidora era trabalhadora rural parceira, nas terras de 
Edis Maffia Gomes, quando do óbito.  
4. Início de prova material: a) certidão de casamento de 
1984, na qual a profissão do autor é lavrador. Na mesma 
certidão a instituidora é qualificada como doméstica; b) 
certidão eleitoral do autor, em 2009, como lavrador; c) 
certidão de óbito da instituidora, constando a profissão de 
trabalhadora rural; d) comprovante de imóvel rural em nome 
de Edis Maffia Gomes.  
5. O marido tem vínculo urbano, como servente na 
construção civil, de 16/04/2007 a 27/06/2009. Antes, os 
vínculos eram como trabalhador da cultura de cana de 
açúcar e caseiro. Percebeu benefício urbano em 2006.  
6. A prova material do marido não pode ser utilizada em 
favor da instituidora, uma vez que, muito antes do óbito, ele 
era trabalhador urbano. Precedente do STJ: (REsp 
1304479/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA 
SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, DJe 19/12/2012). 7. 
Nesse caso, a instituidora deveria possuir prova material em 
nome próprio, o que não consta dos autos. Propriedade rural 
de terceiro, desacompanhada de qualquer elemento de 
convicção material a vincular a instituidora ao imóvel, não 
serve como prova material. A certidão de óbito, isolada, não é 
documento apto a servir de início de prova material de 



atividade rural antes do falecimento. Nesse sentido julgado 
desta 1ª CRP. 8. Além da ausência/insuficiência da prova 
material, a atrair a incidência da súmula 149 do STJ, a 
prova testemunhal não é idônea para a concessão do 
benefício, por afirmar que a instituidora trabalhava em 
parceria com o marido, em regime de economia familiar, 
quando este, na verdade, era empregado desde 1990 (CNIS), 
em atividade tipicamente urbana a partir de 04/2007 (01 
ano e 07 meses antes do óbito). 9. Apelação e remessa 
providas, para julgar improcedente a ação. 
 
(AC 0034056-59.2011.4.01.9199, JUIZ FEDERAL IVANIR 
CÉSAR IRENO JÚNIOR, TRF1 - 1ª TURMA SUPLEMENTAR, 
e-DJF1 16/05/2016 PAG.) 

 
Ao estabelecer o sistema simplificado e fixar a matriz de danos, 
determinando o pagamento das indenizações pelas empresas rés, as 
sentenças esclareceram que se tratava de adesão facultativa ao 
“rough justice”, voltada exclusivamente para atingidos maiores e 
capazes, todos obrigatoriamente acompanhados por advogados.  
 
O sistema indenizatório simplificado sempre teve como premissas: 
 

 
 É voluntário e facultativo; 
 
 Se destina apenas para os atingidos maiores e capazes 

civilmente; 
 
 Se destina apenas para vítimas que estejam 

representadas/assistidas por advogados/defensor público, 
inclusive procuração com poderes especiais;   

 
 Se limita ao pagamento de indenizações e pretensões 

financeiras decorrentes do Desastre de Mariana;  
 
 Versa exclusivamente sobre direitos patrimoniais, 

individuais e disponíveis. 
 
 
Em face disso, é forçoso reconhecer que não há nos feitos julgados 
interesse de menor, não há interesse de incapazes, não há matéria 
envolvendo direitos personalíssimos ou indisponíveis, não há matéria 
envolvendo litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. 
 



Os direitos perseguidos em juízo dizem respeito a direitos individuais, 
patrimoniais e disponíveis, titularizados por pessoas livres, maiores e 
capazes, que estão representadas/assistidas por seus próprios 
advogados.  
 
Os titulares desses direitos NÃO ESTAVAM (e não estão) sujeitos a 
regime tutelar ou curatelar do Ministério Público Federal, ou de 
qualquer outra instituição do Estado.  
 
Ostentam, por si só, plena capacidade jurídica perante o 
ordenamento para a prática dos atos jurídicos (materiais e processuais) 
que melhor lhes convierem.  
 
Tratando-se de agentes capazes e direitos disponíveis, estão amparados 
pelo princípio da autonomia da vontade privada, e não se 
sujeitam à aquiescência, chancela, autorização ou concordância 
ministerial, pois, repita-se, não estão sujeitos a regime de tutela ou 
curatela de qualquer instituição.  
 
Não existe tutela ou curatela de MP ou Defensoria Pública 
em face de agente capaz, maior, livre, que esteja 
acompanhado de seu próprio advogado para gerir, 
segundo seus próprios interesses, direitos que lhe são 
próprios, patrimoniais e disponíveis.  
 
No mais, a ausência de intervenção obrigatória do MPF no âmbito do 
sistema indenizatório simplificado já foi afirmada e reafirmada 02 vezes 
pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região.  
 
Em duas ocasiões (ID’s 512895933 e 512895929), a Eminente 
Desembargadora Federal DANIELE MARANHÃO assentou que: 
 
 

“Não obstante a compreensão expressa pelo 
Ministério Público Federal de que se trata de direito 
coletivo, do contexto processual e da correspondente 
fase do procedimento bifásico de liquidação detecta-
se se amoldar o direito na categoria de individual 
disponível, na medida em que as tratativas são 
direcionadas a definir a documentação a ser 
apresentada, ao prazo para cadastro e à 
quantificação de valores a serem recebidos 
individualmente pelos atingidos, cuja esfera de 
disponibilidade é de cada um daqueles que 
voluntariamente aderirem à matriz de danos 



fixada. (...) E a natureza de direito individual 
disponível vem reforçada pelo próprio teor da 
decisão, que introduz um novo sistema 
indenizatório, sem ocasionar prejuízo ao modelo 
PIM (Programa de Indenização Mediada), em 
prestígio ao princípio da autonomia da vontade”. 
(Agravo de Instrumento  - TRF1 – PJE nº 1034788-
57.2020.4.01.0000) 

 
 
No mesmo sentido, colhe-se na jurisprudência do STJ: 
 
 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. 
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA 
PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C 
PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE. DECADÊNCIA 
PRONUNCIADA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. 
LEGITIMIDADE PARA RECORRER. NÃO VERIFICAÇÃO. 
INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA 
DE NULIDADE. 
1. Ação ajuizada em 30/07/2013. Recursos especiais 
interpostos em 08 e 23/05/2017 e distribuídos em 
19/12/2017. 
2. Ação declaratória de nulidade de escritura pública de 
compra e venda de imóvel cumulada com pedido de 
imissão na posse. 
3. Os propósitos recursais consistem na decretação de 
nulidade do processo desde o 1º grau de jurisdição, por 
cerceamento de defesa e falta de intimação do Ministério 
Público para intervir no feito e, se adentrado o mérito, o 
afastamento da prejudicial de decadência e o 
reconhecimento da nulidade da escritura pública de 
compra e venda de imóvel. 
(...) 

8. O processo em apreço não encerra 
hipótese de intervenção obrigatória do 
Ministério Público, pois a demanda, tal 
como delimitada pela petição inicial, não 
veicula matéria que possa repercutir no 
interesse público ou social, nem trata de 



litígio coletivo de posse de terra rural ou 
urbana. O direito invocado é de natureza 
pessoal e estritamente patrimonial, 
residindo a causa de pedir no fato de terem os autores pago 
pelo terreno e não o terem recebido, porque o imóvel foi 
alvo de negociação paralela entre os réus. 
(...) 
(REsp 1714925/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 
14/09/2018) 
 

 
Por outro lado, mesmo nos casos onde a Lei expressamente determina a 
intervenção do Parquet, a exemplo dos processos que envolvem 
incapazes e direitos indisponíveis (o que não é o caso 
desses autos – frise-se) – a jurisprudência do STJ é pacífica no 
sentido de que a ausência de intimação do MP, por si só, não conduz à 
nulidade do processo, pois é preciso comprovar concretamente a 
ocorrência de prejuízo.  In verbis: 
 

 
RECURSO ESPECIAL Nº 1.694.984 - MS (2017/0012081-
0) RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO 
RECORRENTE: MAIZA AMÉRICO RIBEIRO 
PROCURADOR: FRANCISCO CIRO MARTINS - 
MS004841 RECORRIDO : ENCCON ENGENHARIA 
COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA ADVOGADO : 
ANNELISE REZENDE LINO FELICIO - MS007145 
EMENTA RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO 
DE RESCISÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO EM NOME DE 
INCAPAZ. INCAPACIDADE DECLARADA 
POSTERIORMENTE. NULIDADE NÃO 
RECONHECIDA. INTERVENÇÃO DO 
MP. NULIDADE. NECESSIDADE DE 
DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. 
ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI N. 
13.146/2015. DISSOCIAÇÃO ENTRE TRANSTORNO 
MENTAL E INCAPACIDADE. 
 
1. A sentença de interdição tem natureza constitutiva, 
caracterizada pelo fato de que ela não cria a incapacidade, 



mas sim, situação jurídica nova para o incapaz, diferente 
daquela em que, até então, se encontrava. 
 
2. Segundo o entendimento desta Corte Superior, a 
sentença de interdição, salvo pronunciamento judicial 
expresso em sentido contrário, opera efeitos ex nunc. 
Precedentes. 
 
3. Quando já existente a incapacidade, os atos praticados 
anteriormente à sentença constitutiva de interdição até 
poderão ser reconhecidos nulos, porém não como efeito 
automático da sentença, devendo, para tanto, ser proposta 
ação específica de anulação do ato jurídico, com 
demonstração de que a incapacidade já existia ao tempo de 
sua realização do ato a ser anulado. 
 
4. A intervenção do Ministério Público, nos 
processos que envolvam interesse de incapaz, se 
motiva e, ao mesmo tempo, se justifica na 
possibilidade de desequilíbrio da relação jurídica e 
no eventual comprometimento do contraditório em 
função da existência da parte vulnerável. 
 
5. A ausência da intimação do Ministério Público, 
quando necessária sua intervenção, por si só, 
não enseja a decretação de nulidade do 
julgado, sendo necessária a 
demonstração do efetivo prejuízo para as 
partes ou para a apuração da verdade substancial 
da controvérsia jurídica, à luz do princípio pas de 
nullité sans grief. 
 
(...) 
 
10. Recurso especial a que se nega provimento. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da 
Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça acordam, na 
conformidade dos votos e das notas taquigráficas, por 
unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos 
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros 
Antonio Carlos Ferreira (Presidente), Marco Buzzi e Lázaro 



Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região) 
votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, 
justificadamente, a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti. 
Brasília (DF), 14 de novembro de 2017 (Data do 
Julgamento) MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO 
Relator 
 

 
 
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO 
CIVIL. PROCESSO CIVIL. NULIDADE DA CITAÇÃO. 
REJEITADA. INCAPACIDADE. SENTENÇA DE 
INTERDIÇÃO. NATUREZA CONSTITUTIVA. PREJUÍZO. 
AUSÊNCIA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS 
AUTOS. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na 
vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados 
Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 
2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no 
sentido de que (i) a sentença de interdição produz efeitos 
ex nunc, salvo expresso pronunciamento judicial em 
sentido contrário, e (ii) a ausência de intervenção 
do Ministério Público nos processos que 
envolvam interesse de incapaz não implica 
automaticamente a nulidade do julgado, 
sendo imprescindível a demonstração de 
prejuízo. Precedentes. 
 
3. Rever as conclusões das instâncias ordinárias acerca da 
não demonstração de prejuízo concreto à defesa do incapaz 
demandaria o reexame de matéria fática e das demais 
provas dos autos, o que é absolutamente inviável nesta via 
recursal, consoante o óbice da Súmula nº 7/STJ. 
 
4. Agravo interno não provido. 
(AgInt no REsp 1705385/SP, Rel. Ministro RICARDO 
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado 
em 14/10/2019, DJe 17/10/2019) 
 
 
 
 



Ainda segundo posição pacífica do STJ, em sede de AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA (o que novamente não é o caso dos autos, 
FRISE-SE), a ausência de intimação do Ministério Público para atuar 
como fiscal da lei (custus iuris) não conduz, por si só, à nulidade 
do processo, pois é preciso demonstrar concretamente o prejuízo. In 
verbis: 
 
 

 
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO 
INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO 
ADMINISTRATIVO 3/STJ. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO 
ARTIGO 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZADA. 
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MP 
COMO CUSTOS LEGIS. NULIDADE. NÃO 
OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 568/STJ. 
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VIOLAÇÃO LEGAL. 
SÚMULA 284/STF.VIOLAÇÃO REFLEXA À LEI FEDERAL. 
RESOLUÇÃO CONAMA. ATO NORMATIVO NÃO 
INCLUÍDO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. AGRAVO 
NÃO PROVIDO. 
1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado 
Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com 
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a 
partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de 
admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 
2. A decisão recorrida foi clara ao consignar que o Juízo a 
quo, de modo fundamentado, tratou da questão suscitada, 
resolvendo de modo integral a controvérsia posta, 
colacionando, inclusive, trecho do acórdão do Tribunal de 
origem em que a Corte cita e interpreta o art. 10 da Lei 
6.938/1981. Violação ao art. 535 do CPC/1973 não 
configurada. 
3. É pacífico nesta Corte Superior 
entendimento segundo o qual a ausência de 
intimação do Ministério Público em ação civil 
pública para funcionar como fiscal da lei não 
dá ensejo, por si só, a nulidade 
processual, salvo comprovado prejuízo. 

 



4. A simples alegação de violação genérica de preceitos e 
normas infraconstitucionais, desprovida de fundamentação 
que demonstre de que maneira houve a negativa de vigência 
da norma pelo Tribunal de origem, não é suficiente para 
fundar recurso especial, atraindo a incidência da Súmula 
284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a 
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata 
compreensão da controvérsia." 5. Eventual violação aos 
artigos 4º, I, e 10 da Lei 9.638/1981 seria reflexa, e não direta, 
já que para o deslinde da controvérsia seria imprescindível a 
análise da Resolução 1/1986 do CONAMA, ato normativo que 
não se enquadra no conceito de "tr atado ou lei federal" de 
que cuida o art. 105, III, a, da CF. 
6. Agravo interno não provido. 
(AgInt no REsp 1689653/PR, Rel. Ministro MAURO 
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 
19/02/2019, DJe 26/02/2019) 
 
 

Diante do exposto, nos termos da jurisprudência pacífica do TRF1 e do 
STJ, o pedido de intervenção obrigatória no MPF nas ações ordinárias 
que trataram do sistema indenizatório simplificado é 
manifestamente incabível, pois não há previsão legal que a determine 
e a natureza jurídica do direito perseguido em juízo não está sujeito à 
sua supervisão, chancela ou concordância.   
 
E, mais: ainda que – em tese -  fosse cabível a intervenção (o que 
definitivamente não é), a ausência de intimação ministerial não 
dá sequer ensejo à nulidade automática do processo, muito menos o 
afastamento do juiz natural como se pretende na presente exceção de 
suspeição.  
 
 
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA 
PARTE EXCIPIENTE PARA MANEJAR EXCEÇÃO 
DE SUSPEIÇÃO EM PROCESSO DO QUAL NÃO É 
PARTE  
 
Conforme se viu no item anterior, os processos (PJE’s) que versam sobre 
o sistema indenizatório simplificado não envolvem interesses de 
incapazes, não envolvem interesses de menores, não envolvem 
matérias relacionadas a direitos personalíssimos ou indisponíveis e não 
envolvem matérias relacionadas a litígios coletivos pela posse de terra 
rural ou urbana.  



 
O objeto consiste apenas em pretensões patrimoniais, titularizadas por 
pessoas maiores e capazes, versando sobre direitos individuais e 
disponíveis.  
 
Em todos os processos (PJE’s) sentenciados, a relação jurídica processual 
se formou apenas entre as COMISSÕES DE ATINGIDOS no polo ativo e 
as empresas rés (SAMARCO, VALE e BHP), juntamente com a 
FUNDAÇÃO RENOVA no polo passivo.  
 
Portanto, é preciso deixar claro que a parte excipiente (MPF, MP/MG, 
DPU, DPE/MG e DPE/ES), em todos os processos (PJE’s) já sentenciados, 
NÃO é parte, NÃO é terceiro interessado, NÃO é amicus curiae e NÃO 
é custus iuris.  
 
Ora, se não é parte, não é terceiro interessado, não é amicus 
curiae e se não atua como custus iuris, como admitir que tenha 
legitimidade ativa ad causam para arguir suspeição do juiz em processo 
sobre o qual não atua??? 
 
É preciso lembrar, uma vez mais, que o “CASO SAMARCO” é 
composto por mais de 200 ações que gravitam em torno do 
mesmo e, por óbvio, há dezenas de processos em que a parte 
excipiente (MPF, MP/MG, DPU, DPE/MG e DPE/ES) NÃO TEM 
qualquer atuação, simplesmente porque não lhes cabe atuar 
segundo o ordenamento jurídico.  
 
Os “FATOS (1, 2, 3, 4, 5 e 6)” versam exclusivamente sobre 
questões atinentes ao sistema indenizatório simplificado, julgados por 
SENTENÇA em mais de 30 processos distintos, os quais – em todos 
eles – a parte excipiente NÃO TEM qualquer atuação: não é parte; 
não é titular do direito; não é terceiro interessado; não é 
amicus curiae e não atua como custus iuris.  
 
A norma processual é expressa no sentido de que a parte pode alegar o 
impedimento ou a suspeição. In verbis: 
 

 Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do 
conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a 
suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do 
processo, na qual indicará o fundamento da recusa, 
podendo instruí-la com documentos em que se fundar a 
alegação e com rol de testemunhas. 

 
 
E ainda: 



 
Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em 
nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento 
jurídico. 
 

 
Pois bem! 
 
Para “contornar” e “driblar” sua ilegitimidade ativa, a parte excipiente 
trouxe, de forma engenhosa, para sua própria Ação Civil Pública (na 
qual é titular do direito) “fatos” que dizem respeitos a outros 
processos, nos quais não tem nenhuma atuação.  
 
Isso fica muito claro na própria peça inaugural da exceção de suspeição.  
 
NENHUM fato (rigorosamente nenhum) foi apontado no que diz respeito 
ao PJE 1016756-84.2019.4.01.3800, no qual o MPF é titular da ação, local 
onde foi proposta a exceção de suspeição.  
 
TODOS os apontamentos trazidos nos FATOS (1, 2, 3, 4, 5 e 6) 
dizem respeito a outros processos (próprios, autônomos e 
independentes), dos quais a parte excipiente não é nada.  
 
Portanto, para “contornar” sua ilegitimidade ativa, trouxe para a sua 
própria ação (da qual é titular) “fatos” que dizem respeito a outros 
processos (próprios e autônomos), dos quais a parte excipiente não é 
parte e nem custus iuris.  
 
Sobre o tema, colhe-se na jurisprudência: 
 
 
Acórdão 

Origem: TRF-2   

Classe: EXSUSP - Exceção de Suspeição - Exceções 
- Incidentes - Processo Cível e do Trabalho -   

Processo: 201751065002517 UF: RJ 
Orgão Julgador: 8ª 
TURMA ESPECIALIZADA 

Data de Decisão: 10/07/2018   

Data de Disponibilização: 13/07/2018   

Ementa 

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ART. 145, INCISOS "I" E "IV", CPC/2015. ALEGAÇÕES 
DE PARCIALIDADE DO JUIZ. INIMIGO. NÃO COMPROVAÇÃO. ILEGITIMIDADE PARA 
SUSCITAR O INCIDENTE. O REQUERENTE NÃO É PARTE NO PROCESSO. 
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. EXCEÇÃO NÃO CONHECIDA. 1- Trata-se
de Exceção de Suspeição oferecida em face de Juiz Federal, com fundamento no art. 



145, incisos I e IV, do Código de Processo Civil/2015. 2- Na forma dos 
artigos 145 e 146, ambos do CPC/15, apenas quem é 
parte no processo pode oferecer exceção de suspeição. 
Assim, o Excipiente é ilegítimo para argüir a suspeição do magistrado para presidir a 
Ação Demolitória, vez que não é ele parte no processo, mas tão somente requerente em 
habilitar-se como sucessor da parte ré/executada, por ter adquirido o imóvel objeto do 
litígio. 3- Ainda que superada a questão da ilegitimidade do Excipiente para deflagrar 
o incidente de suspeição, em análise das questões trazidas à debate, melhor sorte não 
lhe assistiria. Certo é que para a procedência da exceção de suspeição, a ensejar o 
afastamento do juiz natural da causa, é necessário que se faça prova manifesta da 
situação configuradora de suspeição, da quebra de imparcialidade ou da existência de 
algum interesse do juiz no resultado do processo. Senão prevalecerá a presunção juris 
tantum de imparcialidade do magistrado. 4- In casu, não se vislumbra no provimento 
jurisdicional proferido no processo indicado neste incidente nenhuma das hipóteses 
de suspeição descritas no art. 145 do CPC/2015 a ensejar o afastamento do 
Magistrado da causa, já que ao juiz, na qualidade de condutor do processo, é dado 
decidir a causa de acordo com o seu livre convencimento motivado, como aconteceu 
com o ato jurisdicional ora impugnado -indeferimento com base no que dispõe o art. 
109 do CPC/15 do requerimento de JOSÉ ROBERTO DA SILVA de ingressar em juízo, 
na fase de execução, em substituição à executada MARLENE MEDEIROS PEREIRA, 
por ser o adquirente do imóvel em litígio -, sem que isso implique em suspeita de 
parcialidade ou de existência de qualquer sentimento - seja de amizade ou de 
inimizade do Magistrado para com a parte e/ou advogado. Trata-se, na verdade, de 
mero descontentamento da parte com a decisão contrária às suas pretensões, 
ressaltando que neste incidente descabe aferir se a decisão atacada foi correta ou não, 
vez que eventual insurgência contra o seu conteúdo, assim como a 1 alegação de 
decisão com fundamentação insatisfatória ou insuficiente, devem seguir o instrumento 
processual adequado. 5- Considerando que não restou caracterizado motivação para 
condenação do Excipiente por litigância de má-fé, inclusive por inexistir lesão à esfera 
jurídica das partes, deve-se afastar a argüição do Magistrado Excepto na regra 
disposta no art. 80, VI, do CPC/15. 6- Exceção de Suspeição não conhecida. 

Relator 

GUILHERME DIEFENTHAELER 

 
 
E ainda: 
 
 

PROCESSUAL CIVIL - EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - 
ADVOGADO - ILEGITIMIDADE PARA ARGÜIR EM NOME 
PRÓPRIO - ARTS. 135 E 304 DO CPC.  
1. Os arts. 135 e 304 do CPC possibilitam apenas às 
Partes a arguição de exceção de suspeição do juiz da 
causa, carecendo o Advogado, portanto, de legitimidade para 
fazê-lo em nome próprio.  
2. Exceção de suspeição não conhecida. 
(INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL - 595106 
..SIGLA_CLASSE: ExcSusp 0000382-80.2000.4.03.6108 
..PROCESSO_ANTIGO: 200061080003826 



..PROCESSO_ANTIGO_FORMATADO: 2000.61.08.000382-6, 

..RELATORC:, TRF3 - SÉTIMA TURMA, DJU 
DATA:16/12/2004 PÁGINA: 297) 

 
 
E especificamente sobre a ilegitimidade ativa do MPF: 
 

 
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. MPF. IMPARCIALIDADE 
DO JUIZ. INTERESSE EM DESFECHO FAVORÁVEL A 
PARTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CARÊNCIA 
ACIONÁRIO DO MPF.  
- Argüi o Ministério Público Federal, por meio de exceção, a 
suspeição do Desembargador Federal, Relator do Agravo de 
Instrumento n° 148073, Dr. José Ricardo Regueira, com 
fundamento no artigo 135, V, do Código de Processo Civil, 
?em virtude dos fatos, adiante narrados, que demonstram o 
evidente interesse no julgamento da causa a favor de uma das 
partes, afetando e colocando em dúvida, sobremaneira, a 
parcialidade imprescindível à atividade jurisdicional?.  
- Ao que se apura dos autos, no que interessa ao deslinde 
deste incidente processual, Macário Ramos Judice Neto 
interpôs agravo, na modalidade de instrumento, em face da 
decisão do Juízo da 6ª Vara Federal de Vitória, Seção 
Judiciária do Espírito Santo, que deferiu o pedido de 
assistência formulado pela União, conforme esclarecido na 
petição do excipiente Em sede de questão prévia, anoto a 
ausência de requisitos processuais, mínimos e necessários, ao 
trânsito desta exceção.  
- Destarte, extrai-se do Digesto Processual Civil, que a 
legitimidade ativa, para a exceção de suspeição, é de 
ambas as partes, in casu de Macário Ramos Judice 
Neto, União Federal, e de Bruno Freire de Carvalho 
Calabrich, e, excepcionalmente, do Ministério 
Público, quando lhe caiba intervir no feito, por 
disposição constitucional, ou legal, na 
qualidade de fiscal da lei, sendo irrelevante, a meu 
sentir, a presença mantida pelo Juízo de 1o grau, do 
Ministério Publico, face os efeitos devolutivo e translativo, não 
havendo que se cogitar de preclusão, pois ausentes os 
requisitos, v.g., do artigo 82 do Código de Processo Civil e do 
artigo 129 da Constituição Federal.  



- A meu sentir, o Ministério Público Federal, 
não ostenta quaisquer das posições, em 
epígrafe, o que lhe gera carência acionária.  
- Noutro eito, nem a circunstância de estar envolvido um 
membro do Parquet, na posição de réu, na ação indenizatória, 
não atrai a respectiva pertinência subjetiva para a lide, pois, 
de qualquer sorte, não se impõe, nesses casos, a 
obrigatória intervenção ministerial, o que implicaria, 
ipso jure, na possibilidade de manejar a presente 
exceção.  
- Ainda, como questão preliminar, restou patenteado nos 
autos (fls.69/72), que o recurso foi distribuído, nesta Corte 
Regional, em 25 de julho de 2006, sendo o feito, levado em 
mesa, para ratificação de decisão monocrática em 2 de agosto 
de 2006, quando foi homologada pelo órgão colegiado a 
unanimidade, ocorrendo a publicação do acórdão no Diário da 
Justiça do dia 9 de agosto de 2006, sendo opostos 
aclaratórios pela União em 24 de agosto de 2006, pendentes 
de julgamento.  
- Nesse panorama jurídico-processual, sob outro viés, os 
legitimados já tinham ciência da distribuição ocorrida em 25 
de julho, não tendo se manifestado, nem após o julgamento 
ocorrido, restando preclusa a respectiva oportunidade, vez 
que, como cediço, a suspeição de membro do Tribunal, deve 
ser argüida antes do julgamento pelo Colegiado.  
- Por derradeiro, a meu juízo, quando distribuída esta exceção 
em 30 de agosto de 2006, já havendo decisão do Colegiado, 
deveria ter sido indicado no pólo passivo desta exceção, os 
demais integrantes do mesmo. - Exceção rejeitada. 
 
(EXSUSP - EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO 0009766-
75.2006.4.02.0000, POUL ERIK DYRLUND, TRF2.) 

 
 
Portanto, é flagrante a ilegitimidade ativa da parte 
excipiente quanto aos FATOS (1, 2, 3, 4, 5 e 6).  
 
Também quanto ao “FATO 8”, a parte excipiente é manifestamente 
ilegítima, pois invoca “ilações” sobre processos autônomos dos quais – 
igualmente – não é parte; não é terceiro interessado; não é 
amicus curiae e não atua como custus iuris. 
 



Para “contornar” sua ilegitimidade ativa, trouxe para a sua própria ACP 
(da qual é titular) “fatos” que dizem respeito a outros processos, dos 
quais também não é nada.  
 
Assim sendo, ressalvados apenas os “FATOS 7 e 9”, tem-se que 
TODOS os demais (FATOS 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8) são estranhos e 
alheios aos interesses jurídicos-processuais da parte excipiente, pois 
versam sobre processos próprios e autônomos (PJE’s independentes), nos 
quais, frise-se, a parte excipiente de forma muito clara: 
 

>não é parte;  
>não é titular da ação ou do direito; 
>não é terceiro interessado;  
>não é amicus curiae   
>não atua como custus legis ou custus iuris. 

 
 
Chamo a atenção para um fato importante. 
 
 O “CASO SAMARCO” engloba um universo altamente complexo de mais 
de 200 ações gravitando em torno de si, cada qual com partes 
distintas, objetos distintos e matérias distintas.  
 
Fico a imaginar um dado MUNICÍPIO que integra o “CASO SAMARCO” 
invocar (em processo de sua titularidade em que se 
discute – por exemplo – tributos cessantes) a suspeição do 
juiz com base em fatos de outro processo do qual não participa e  não 
integra a lide, pretendendo que essa suspeição seja estendida para 
todo o caso.  
 
Alguém admitiria isso como juridicamente válido? 
 
Seria juridicamente possível uma parte invocar em seu processo fatos 
que dizem respeito ao outro processo (do qual não é parte e 
não é custus iuris) e, num passe de mágica, postular a extensão 
para todas as 200 ações???? 
 
Fico a imaginar um dado ESTADO DA FEDERAÇÃO que integra o 
“CASO SAMARCO” invocar (em processo de sua exclusiva 
titularidade em que se discute – por exemplo – questão 
estadual de saneamento básico) a suspeição do juiz com base em 
fatos de outro processo do qual não participa, pretendendo que essa 
afirmação de suspeição seja estendida para todo o caso.  
 
Alguém admitiria isso como juridicamente válido? 
 



É exatamente o que se cuida aqui! 
 
Isso somente comprova a importância que se deve dar a caso complexos 
como esses que decorrem de grandes desastres.   
 
E, não sendo parte, não sendo terceiro interessado, não sendo 
amicus curiae e se não atuando como custus iuris, não há que se 
admitir que tenha legitimidade ativa ad causam para arguir suspeição do 
juiz em processo sobre o qual não atua. 
 
Ressalto, por fim, que este juiz não tem qualquer receio ou dificuldade 
em enfrentar, de forma profunda, o mérito dos “apontamentos” trazidos 
pela parte excipiente, o que (aliás) será feito abaixo no detalhe.  
 
 
II) DOS FATOS ESPECÍFICOS  - EXCEÇÃO DE 
SUSPEIÇÃO - 

 
 
Conforme se verá adiante, os “fatos suspeitos” trazidos pela parte 
excipiente dizem respeito, em última análise, ao sistema indenizatório 
simplificado.  
 
Ataca-se a pessoa do juiz com o objetivo de, por vias transversas, 
questionar o novo sistema indenizatório.  
 
O exame detalhado de cada um dos “apontamentos” trazidos como 
“suspeitos” mostrará o total desconhecimento dos fatos e da atividade 
jurisdicional, bem como revelará, infelizmente, o modus operandi da 
parte excipiente.  
 
Todas as imputações serão enfrentadas no detalhe e refutadas 
através de registros, provas e documentos.   
 
Volto a dizer: a presente manifestação é técnica, e se apoia em fatos, 
provas, registros e documentos.  
 
Nenhum “fato” ficará sem resposta.  

 
 Examino, agora, individual e pormenorizadamente, cada uma das ilações 
apresentadas. 

 
 
 



FATO 1: RELACIONAMENTO INAPROPRIADO COM AS PARTES, 
NO QUE TANGE À CRIAÇÃO DO CHAMADO “SISTEMA 
INDENIZATÓRIO SIMPLIFICADO” 

 

Em apertada síntese, os excipientes apresentam as seguintes ilações como 
causa de suspeição:  

 

a) Peticionamento através de e-mail institucional junto à 
secretaria da vara; 

b) Ausência de intimação do MPF para atuar como custus iuris; 

c) Tramitação em segredo de justiça dos processos envolvendo o 
sistema simplificado; 

d) Divulgação de “áudio” da advogada da Fundação Renova com 
os advogados das Comissões de Atingidos; 

e) Elogios da Fundação Renova ao novo sistema indenizatório 

 

Examino articuladamente cada imputação.  

 

Fato 1.a (Peticionamento através de e-mail institucional)  

 

A questão atinente a utilização do e-mail institucional já foi 
suficientemente esclarecida em sede de considerações preliminares.  
 
O próprio TRF1 determinou aos juízes e servidores que, durante a 
PANDEMIA (Regime de Plantão Extraordinário), utilizassem - para 
atendimento das partes - todos os meios tecnológicos disponíveis, 
inclusive o celular e o e-mail institucional. In verbis: 
 

 

 

 

 

 



 

 

Ademais, em razão da frequente instabilidade do PJE na 1ª Instância 
(objeto inclusive de SEI específico junto ao TRF1), todas 
as partes, em algum momento, já solicitaram a este juízo o 
peticionamento por meio físico, através do e-mail institucional.  
 
Vejamos. 
 
As empresas rés (SAMARCO, VALE e BHP) sempre que encontraram 
qualquer dificuldade técnica no PJE, realizaram o protocolo de suas 
petições através do e-mail institucional (ID’s 512386424 e 
512386435). In verbis: 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
E ainda: 
 



 
 
 
Da mesma forma, a FUNDAÇÃO RENOVA também já peticionou através 
de e-mail institucional (ID’s 512386436 e 512386437). In verbis: 
 



 
 
 
Recentemente, a ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - AGU, 
por ocasião do peticionamento da abertura do EIXO PRIORITÁRIO 13 
(ver ID 512895993), peticionou através do e-mail institucional, já 
que o sistema PJE estava com instabilidade.  In verbis: 
 

 

 

 

 



 

 

De igual modo, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO – MP/ES, em razão de dificuldades técnicas 
operacionais na sua habilitação perante o TRF1 (ausência de convênio), 
segue até os dias atuais peticionando através de e-mail 
institucional. (Ver ID 509041457) In verbis: 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Aliás, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO – MP/ES, 
inclusive já peticionou por e-mail institucional perante o próprio 
TRF1, manifestação que, no âmbito do Agravo de Instrumento (PJE 
1034788-57.2020.4.01.0000 – ID 82686533) foi prontamente considerada 
e citada pela Eminente Desembargadora Federal em sua decisão.  
 

 

 

 

 



 

 

Vê-se, portanto, que o peticionamento por e-mail institucional pelas 
partes, sempre que necessário e sem qualquer distinção, é prática habitual 
entre todos os atores processuais do ‘CASO SAMARCO”, quer do polo 
ativo, quer do polo passivo.   
 
Pois bem.  
 
E quanto a parte excipiente (MPF e MP/MG)???? 
 
Vejamos: 
 
Curiosamente, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS – MP/MG – ora excipiente que critica o 
peticionamento por e-mail – já peticionou, por diversas vezes, nesse juízo 
federal valendo-se de e-mail institucional (ID’s 512494357 e 
512494352). In verbis: 
 

 



 

 

 

E ainda: 

 



 

 

O próprio MPF – crítico quando os “outros” peticionam por e-mail - 
também já peticionou aqui na 12ª Vara Federal por intermédio de e-mail 
institucional, invocando impossibilidade pelo sistema PJE (ID 
512386405). In verbis: 

 

 

 

 



 

 

 

E, mais recentemente (há pouco mais de 30 dias), o mesmo MPF que 
aqui nessa exceção de suspeição critica o peticionamento por e-mail, em 
processo que tramita na Justiça Estadual, invocando também 
dificuldade técnica, peticionou naquela instância judiciária através de e-
mail institucional. In verbis: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
Fica claro, portanto, que os excipientes (MPF e MP/MG) criticam os 
“outros” naquilo que – igualmente – praticam.   
 
Portanto, invocar suspeição do juiz com base em peticionamento dos 
“outros” via e-mail institucional (autorizado expressamente 
pelo TRF1), criticando aquilo que igualmente fazem em todos os ramos 
do Judiciário, somente revela ausência de compromisso com a verdade e 
com a seriedade do processo.  
 



Fato 1.b (Ausência de intimação do MPF para intervir 
obrigatoriamente nas lides sobre o Sistema Indenizatório 
Simplificado)  

 

A questão já foi exaustivamente enfrentada em sede de considerações 
preliminares.  
 
Não há previsão legal, ou qualquer fato jurídico que imponha a 
intimação do MPF para intervir (obrigatoriamente) como custus iuris 
nos processos que versam sobre o sistema indenizatório simplificado.  
 
O MPF não é tutor e nem curador das Comissões de Atingidos, que 
possuem existência legal própria e estão representadas em juízo por 
intermédio de seus advogados constituídos.  
 
Do mesmo modo, o MPF não é tutor e nem curador de pessoa maior 
(agente capaz), igualmente representada por advogado, sobretudo quando 
se trata de direito patrimonial, individual e totalmente disponível.  
 
Pessoas maiores e capazes – assistidas por seus advogados - não 
dependem de autorização, chancela ou mesmo supervisão ministerial 
para a prática de atos jurídicos (materiais ou processuais) que lhe 
sejam próprios, restritos à esfera jurídica pessoal, da qual a ordem 
jurídica garante a autonomia da vontade.  
 
Ademais, conforme já relatado na preliminar de ilegitimidade ativa, o 
“CASO SAMARCO” na Justiça Federal é composto por duas “ações 
principais”, pelos “Eixos Prioritários” e, pelo menos, outras 200 ações 
que gravitam em torno do mesmo.  
 
É evidente que – nesse universo de mais de 200 ações - nem todas 
reclamam a participação obrigatória do MPF. Há ações ajuizadas por 
entes públicos (Municípios) que versam exclusivamente sobre perda 
de arrecadação tributária (tributos cessantes) em decorrência do 
rompimento da barragem, que nada têm a ver com participação 
obrigatória do MPF.   
 
A própria lei da Ação Civil Pública (LEI No 7.347, DE 24 DE JULHO DE 1985), 
de forma expressa, excluiu de seu âmbito questões atinentes, por 
exemplo, a tributos e contribuições previdenciária. In verbis: 
 

Art. 1º  Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação 
popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais 
causados: (Redação dada pela Lei nº 12.529, de 2011). 
l - ao meio-ambiente; 
ll - ao consumidor; 



III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico; 
IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. (Incluído pela Lei nº 
8.078 de 1990) 
V - por infração da ordem econômica; (Redação dada pela Lei nº 12.529, 
de 2011). 
VI - à ordem urbanística. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, 
de 2001) 
VII – à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou 
religiosos.      (Incluído pela Lei nº 12.966, de 2014) 
VIII – ao patrimônio público e social.       (Incluído pela  Lei nº 13.004, 
de 2014) 
 
Parágrafo único.  Não será cabível ação civil pública para 
veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições 
previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza 
institucional cujos beneficiários podem ser 
individualmente determinados. (Incluído pela Medida provisória 
nº 2.180-35, de 2001) 

 
 
 
O CPC (art. 178, § único), de forma muita clara, afirma que participação 
da Fazenda Pública, por si só, não configura hipótese de intervenção do 
Ministério Público.  
 

Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 
(trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses 
previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que 
envolvam: 

I - interesse público ou social; 

II - interesse de incapaz; 

III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. 

Parágrafo único. A participação da Fazenda Pública não 
configura, por si só, hipótese de intervenção do 
Ministério Público. 

 
Fica evidente, portanto, que nem todas as ações que “gravitam” em torno 
do “CASO SAMARCO” reclamam a intervenção obrigatória do MPF.  
 
 
 



Nos termos do ordenamento jurídico, a participação do Parquet nas ações 
que envolvem o “CASO SAMARCO” deve se dar apenas quanto o mesmo 
é parte (titular da ação), terceiro interessado ou amicus curiae (admitido 
nos autos), ou quando deva atuar como custus iuris nos casos em que 
há determinação legal, ou a natureza do direito assim o indicar.   
 
Os processos que discutem o sistema indenizatório simplificado são 
titularizados pelas Comissões de Atingidos que estão em juízo 
representadas por advogados constituídos em desfavor das mineradoras 
rés, tendo como destinatárias pessoas maiores e capazes, versando 
apenas sobre direitos patrimoniais, individuais e disponíveis.  
 
Não há, portanto, previsão legal para intimação do MPF para integrar as 
lides que versam sobre o sistema indenizatório simplificado. 
 
Ainda, assim, a matéria é totalmente jurisdicional, sendo que invocar 
suspeição do juiz por não concordar com o teor de decisão judicial, já 
chancelada 02 vezes pelo TRF1, é manifestamente indevida.  
 

 

Fato 1.c (Processos em segredo de justiça)  

 

A matéria também já foi exaustivamente enfrentada, inclusive 02 vezes no 
âmbito do TRF1.  
 
Ao tratar especificamente dessa questão, a Eminente Relatora, 
DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO, por duas vezes 
(ID 512895933 e ID 512895929), assim se manifestou, in verbis: 
 

 



Vê-se, portanto, que a parte excipiente – inconformada com a decisão da 
Desembargadora Federal - busca nessa exceção “driblar” a decisão, 
rediscutindo aqui a mesma matéria.  
 
De todo modo, esclareço, uma vez mais, que foram as próprias partes 
que requereram ao juízo a decretação do sigilo temporário, invocando a 
preservação da integridade física e emocional das vítimas envolvidas.  
 
O juízo, portanto, acolhendo requerimento expresso das partes decretou, 
em caráter temporário, o sigilo durante a instrução processual, 
retirando-o imediatamente quando da prolação da sentença.  
 
Trata-se, portanto, de atividade jurisdicional típica, decorrente 
de requerimento expresso das partes, que possui expressa 
autorização legal.  
 
A título de exemplo, conforme se depreende da PETIÇÃO (ID 
506422921), os próprios Quilombolas de Degredo (comunidade 
tradicional composta por negros e rurais) requereram em 
juízo a decretação do sigilo no processo em que os mesmos discutem a 
implementação do sistema indenizatório simplificado. In verbis: 
 

 

 

 

 
E novamente aqui nessa exceção de suspeição reiteraram os motivos que 
os levaram a requerer a decretação do sigilo temporário no processo 
originário.  



 

 

 
 
O decorrer do tempo mostrou que o sigilo temporário foi adequado.  
 
As COMISSÕES DE ATINGIDOS, compostas por vítimas simples e 
humildes, temiam (com razão) serem alvos de “ataques” e “pressões” por 
parte dos excipientes e da minoria radical que milita ideologicamente nos 
territórios, as mesmas que sempre se opuseram a qualquer tentativa de 
resolução do conflito, já que estabeleceram como pauta principal de 
atuação para se manterem em “evidência” a eternização do conflito com 
as mineradoras.  
 
Assim, a decretação de sigilo (temporário) expressamente solicitado pelas 
partes é matéria jurisdicional típica, de modo que invocar suspeição 
do juiz por não concordar com o teor de decisão judicial (em 
processo que sequer é parte ou terceiro interessado), já 
chancelada 02 vezes pelo TRF1, é imprópria e indevida.  

 

 

Fato 1.d (“Áudio” da Advogada da Fundação Renova)  

 

Chega a ser pueril imputar suspeição do juiz por uma suposta reunião 
feita por ADVOGADOS em ambiente privado, fora do processo, da qual 
o juiz não presenciou e não participou.  
 
Preliminarmente, não há suporte jurídico nos autos para afirmar que o 
referido “áudio” divulgado pela “imprensa” é mesmo autêntico ou 
legítimo, já que não há laudo técnico atestando a sua veracidade ou 
autenticidade.  
 
Dito isto, cabe então examinar o seu conteúdo.  
 
O “áudio” deixa claro que se trata de uma “reunião” entre ADVOGADOS 
que atuam no “CASO SAMARCO”.  
 



O “áudio” – por si só - comprova que este juízo NÃO PARTICIPOU da 
referida reunião, pois – ao que tudo indica –tratou-se de uma reunião 
privada entre ADVOGADOS que atuam no caso.  
 
Reforço, agora, que não participei, não presenciei e não tive 
qualquer interação nessa reunião.  
 
Portanto, chega a ser infantil (até mesmo ridículo) invocar suspeição do 
juiz em um processo dessa magnitude porque “(...) não chegou ao 
conhecimento das partes nenhuma manifestação do MM. 
Juiz que tenha desmentido a declaração da causídica 
(...)” ou mesmo que “(...) Também não chegou ao 
conhecimento das partes que as advogadas dos 
atingidos, presentes na reunião, tenham se voltado 
contra essa manifestação de Viviane e tenham adotado 
qualquer comportamento processual para preservação do 
direito à livre manifestação de seus clientes”.  
 
Vejamos no detalhe.  
 

“(...) não chegou ao conhecimento das partes 
nenhuma manifestação do MM. Juiz que tenha 
desmentido a declaração da causídica (...)” 

 
Não cabe ao juiz ficar comentando conversas privadas entre 
ADVOGADOS, sobretudo quando estas ocorrem fora dos autos, em 
ambiente desconhecido, da qual o juiz não participou, não 
presenciou e não teve qualquer ciência ou interação.  
 
Nos termos do ordenamento jurídico, não cabe ao Juiz ficar sindicando, 
comentando ou tecendo considerações de qualquer ordem sobre as 
conversas privadas praticadas entre os advogados fora dos autos, os 
quais – inclusive – segundo a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto 
da OAB, são invioláveis por seus atos e manifestações no 
exercício da profissão. In verbis: 
 
 

Art. 133. O advogado é indispensável à administração da 
justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações 
no exercício da profissão, nos limites da lei.  

 
 

Art. 2º O advogado é indispensável à administração da 
justiça. 
(...) 



§ 3º No exercício da profissão, o advogado é inviolável 
por seus atos e manifestações, nos limites desta lei. 

 
 

Art. 7º São direitos do advogado: 
I - exercer, com liberdade, a profissão em todo o 
território nacional; 
II – a inviolabilidade de seu escritório ou local de 
trabalho, bem como de seus instrumentos de 
trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, 
telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício 
da advocacia;   

 
 
Fica evidente, portanto, que não cabe ao Juiz comentar ou sindicar 
conversas privadas entre ADVOGADOS (realizada fora dos 
autos e fora do ambiente forense) que, nos termos da Lei, 
gozam de inviolabilidade material.     
 
Não há qualquer consistência jurídica em imputar suspeição ao juiz pelo 
que “terceiros” disseram, “terceiros” dizem ou “terceiros” virão a 
dizer sobre o processo, ainda mais em um processo cuja disseminação de 
fake news é uma constante diária.  
 
 

 “(...) não chegou ao conhecimento das partes que as 
advogadas dos atingidos, presentes na reunião, 
tenham se voltado contra essa manifestação de 
Viviane e tenham adotado qualquer comportamento 
processual para preservação do direito à livre 
manifestação de seus clientes”. 

 
 
Também aqui há manifesta impropriedade jurídica.  
 
Primeiro, porque os excipientes não são partes em nenhum dos 
processos que versam sobre o sistema simplificado. Logo, de fato, nunca 
haveria de chegar tal informação a quem não é parte.  
 
Segundo, porque o juiz não pode ser responsabilizado por “atos” ou 
“fatos” (comissivos ou omissivos) de terceiros realizados fora dos autos e 
fora do ambiente forense, dos quais não teve nenhuma 
participação.  
 
Juiz não é tutor ou curador de advogado, ou de qualquer outro 
profissional operador do direito.  



Há aqui um fato interessante: a parte excipiente, partindo de uma 
suposta “presunção de superioridade moral e jurídica”, 
pretende reprimir a atuação dos advogados, como se lhes coubesse 
sindicar a atuação profissional de operadores do direito que 
possuem procuração e estão devidamente constituídos.  
 
A esse respeito, o Estatuto da OAB é cristalino ao dispor que os advogados 
não estão subordinados aos membros do Ministério Público, in verbis:  
 

Art. 6º Não há hierarquia nem subordinação entre 
advogados, magistrados e membros do Ministério 
Público, devendo todos tratar-se com consideração e 
respeito recíprocos. 

 
 
O advogado, quanto aos seus atributos profissionais, deve ser julgado pelo 
cliente que o constituiu, e não pela parte excipiente.  
 
O advogado, quanto ao aspecto disciplinar, deve ser sindicado pela OAB, 
não sendo esta uma atribuição legal da parte excipiente.  
 
Esse fato (1.d) bem exemplifica a tentativa desesperada de construir 
narrativa diversionista, ao buscar imputar ao juiz fatos exógenos, que 
nada lhe dizem respeito, simplesmente porque “(...) não chegou 
ao conhecimento das partes nenhuma manifestação do MM. 
Juiz que tenha desmentido a declaração da causídica 
(...)”. 
 
O fato objetivo e concreto, portanto, é que este juízo não presenciou, 
não participou  e não teve qualquer interação na referida reunião, a 
qual – se ocorreu – se deu – em ambiente fora do processo e fora do 
ambiente forense - entre ADVOGADOS devidamente habilitados e 
inscritos na OAB, detentores, portanto,  de inviolabilidade por suas 
palavras e manifestações.   
 
Assim sendo, os fatos narrados são exógenos, dizem respeito a “atos” ou 
“fatos” de terceiros, revestidos pelo manto da inviolabilidade, que nada 
têm a ver com a atuação desse juízo.   
 

Fato 1.e (Elogios da Fundação Renova ao Novo Sistema 
Indenizatório)  

 

Os excipientes alegam a suspeição desse juiz porque “os 
representantes da Fundação Renova, em diversas 
reuniões, proferem elogios expressos ao sistema Novel 



criado, tendo, inclusive, apresentado proposta para 
sua aplicação, em mesa de negociação iniciada com as 
Terras Indígenas de Comboios e Caiera Velha, 
localizadas no Município de Aracruz (...)”. 
 
E mais, aduzem, ainda, que: “As Advogadas citadas, da 
Fundação Renova e das novas Comissões, anunciam, na 
prática, a condição de porta-vozes do Juiz Federal 
substituto da 12ª Vara de Belo Horizonte, utilizando o 
nome do magistrado para colocar o peso da autoridade 
judicial a favor do constrangimento que fazem a 
atingidos e atingidas, sem que tenha havido 
qualquer tentativa do juízo de desfazer essa 
impressão”.  
 
Esse fato demonstra, novamente, o desprezo dos excipientes pela 
profissão dos ADVOGADOS (presumindo-se “superiores” aos 
mesmos na defesa dos interesses dos atingidos), assim 
como comprova, de forma inquestionável, que o objetivo é impugnar, a 
qualquer custo, o novo sistema indenizatório.  
 
De forma desesperada, imputa-se – novamente - suspeição a este juízo 
com base em “fatos de terceiros”, praticados por “terceiros”, que 
nada (rigorosamente nada) tem com a ver com a atuação judicial.  
 
O fato da FUNDAÇÃO RENOVA elogiar o novo sistema indenizatório 
nada tem a ver com suspeição ou parcialidade do juiz. Aliás, apenas 
comprova que são infundadas muitas das críticas que a ela são dirigidas.  
 
A parte excipiente (pasmem!) chega ao ponto de criticar a FUNDAÇÃO 
RENOVA por esta ter formulado “proposta de indenização” aos 
indígenas de Aracruz/ES.  
 
É a primeira vez que vejo uma crítica contra a Fundação Renova pelo fato 
da mesma estar cumprindo a sua obrigação de apresentar soluções 
indenizatórias para o encerramento do conflito.  
 
Critica-se (corretamente) a Fundação Renova quando ela não 
cumpre o seu dever!  
 
Mas agora, de forma inédita, critica-se também a Fundação 
Renova quando ela o faz! 
 
Sem sombra de dúvida, a Fundação Renova tem inúmeros problemas, os 
quais, inclusive, já foram reconhecidos por este juízo na decisão que 
determinou a abertura do Eixo Prioritário 13. Mas – por dever de 



lealdade processual - devo dizer que a Fundação Renova teve desempenho 
satisfatório em várias frentes ambientais e também socioeconômicas, a 
exemplo do sistema simplificado.  
 
Indenizar mais de 10.000 (dez mil) pessoas em apenas 
06 meses, de forma digital e segura, é um feito 
extraordinário.  
 
Por fim, quanto ao argumento de que “sem que tenha havido 
qualquer tentativa do juízo de desfazer essa impressão” não 
cabe ao juiz ficar sindicando ou comentando o que os advogados falam ou 
fazem fora dos autos e fora do ambiente forense.  
 
Juiz não é comentarista e não é censor de advogado! 
 
Aliás, diante do acervo que deve gerir, Juiz tem mais o que fazer! 
 
É evidente, portanto, que o juiz não pode ser responsabilizado por “atos” 
ou “fatos” de terceiros, realizados fora dos autos e fora do ambiente 
forense, dos quais não teve nenhuma participação.  
 
 

 

FATO 2: REALIZAÇÃO DE “EVENTOS EXTRAPROCESSUAIS”, 
COM ACONSELHAMENTO E ANTECIPAÇÃO DE ENTENDIMENTOS 
SOBRE O CASO 

 

Em apertada síntese, os excipientes apresentam as seguintes ilações como 
causa de suspeição:  

 
a) Juiz quer obrigar as vítimas a aderirem ao novo sistema 

indenizatório; 
b) Juiz convocou pessoas atingidas para “reuniões 

extraprocessuais”, não registradas nos autos e 
desacompanhadas de qualquer representante das Instituições 
de Justiça; 

c) Juiz orientou as pessoas atingidas de Rio Doce e Santa Cruz do 
Escalvado a desistirem do processo constantes do PJE Nº 
1020534-28.2020.4.01.3800 
 
 

Examino articuladamente cada imputação.  
 



 

Fato 2.a (Juiz quer compelir atingidos a aderirem ao novo 
sistema indenizatório)  

 

Da narrativa apresentada, extrai-se a insatisfação da parte excipiente 
com o novo sistema indenizatório. Este, por sua vez, já foi suficientemente 
apresentado.  
 
Em todas as sentenças prolatadas, ficou expressamente consignado que o 
novo sistema tem as seguintes premissas:  
 

1) É voluntário e facultativo; 
2) Se destina apenas para os atingidos maiores e capazes 

civilmente; 
3) Se destina apenas para os atingidos que estejam 

representados/assistidos por seus advogados, inclusive 
procuração com poderes especiais;   

4) Se limita ao pagamento de indenizações e pretensões 
financeiras decorrentes do Desastre de Mariana;  

5) Versa exclusivamente sobre direitos patrimoniais, 
individuais e disponíveis. 

 
 
Diante dessas características, como dizer que há pressão por parte desse 
juízo para adesão a um sistema que, por foça de decisão judicial, é 
facultativo, opcional e que exige obrigatoriamente a presença de 
advogado em todas as fases, inclusive apresentando procuração 
com poderes especiais, cujos atos, também por força da sentença, 
devem se dar com a utilização de assinatura digital (chave 
criptografada).  
 
Como dizer que há pressão se mais de 10.000 (dez mil) pessoas, 
localizadas em 40 Municípios, em dois estados da federação (MG e ES), 
cada qual com seu respectivo advogado, já aderiram e já foram 
indenizadas.  
 
Será que 10.000 (dez mil) pessoas, todas acompanhadas de 
advogados, foram compelidas a aderirem? Ou será que o novo sistema 
apresenta êxito em termos de inovação e eficiência? 
 
A parte excipiente (nessa sua eterna presunção de 
“superioridade” moral e jurídica) parte da premissa de que 
pessoas MAIORES e CAPAZES, representadas por seus próprios 
advogados, não podem decidir sobre suas vidas e seus direitos. Ao 
arrepio da legislação, insinuam que as vítimas, ainda que constituam 



advogado mediante procuração com poderes especiais, dependem de 
supervisão ou chancela ministerial/defensorial para a prática de atos da 
vida civil.  
 
A PLANILHA constante de ID 511630353 fala por si só e 
desmente essa falácia de que há pressão para adesão a um 
sistema que, por força de decisão judicial, é facultativo e 
mantém (preserva hígido) todos os demais programas 
existentes, inclusive o “PIM”.  
 
O que há, e isso é verdade, é o empenho diário desse juiz em fazer o 
sistema simplificado funcionar, cobrando eficiência e produtividade da 
Fundação Renova, garantindo, assim, que o mesmo seja efetivo (e não 
mais uma promessa). 
  
É descabido afirmar que há pressão para adesão ao novo sistema se o 
próprio Juiz teve toda a cautela de fazer consignar nas decisões prolatadas 
que  o mesmo: i) é facultativo; ii) não impede a continuidade dos 
programas anteriores, inclusive o “PIM”; iii) depende de advogado 
escolhido pelo próprio atingido; iv) exige procuração atual com poderes 
especiais; e v) exige que o advogado utilize Token com assinatura digital 
(chave criptografada) como mecanismo de segurança em todas as 
fases.  
 

 

Fato 2.b (Juiz convocou pessoas atingidas para “reuniões 
extraprocessuais”, não registradas nos autos e 
desacompanhadas de qualquer representante das instituições 
de justiça)  

 

Todas as imputações constantes do FATO 2.b - conforme registros e 
provas documentais que ora se junta - são rigorosamente FALSAS, 
fruto do terraplanismo jurídico.  
 
A presente manifestação funda-se em registros e documentos que 
desmentem as ilações da parte excipiente. 
 
Vejamos no detalhe.   
 
Em primeiro lugar, é preciso deixar claro que este juízo NUNCA  
“convocou” qualquer pessoa atingida (ou grupo de atingidos) para 
qualquer tipo de reunião, muito menos “reuniões extraprocessuais”.  
 
É exatamente o contrário!  



 
Este juízo é que é demandado diariamente para ouvir, receber e atender 
as partes, os advogados, as vítimas, os agentes públicos e demais 
interessados no processo.  
 
Em segundo lugar, este juízo NÃO ATENDE parte (ou vítima) sem que 
esteja presente no ato o respectivo advogado, isto porque quem 
dispõe da prerrogativa legal de despachar com o juiz da causa é o 
ADVOGADO, e não a própria parte, salvo nas hipóteses legais.  
 
Em terceiro lugar, é preciso deixar claro que NUNCA existiu “reunião 
extraprocessual”.  
 
Volto a afirmar: NUNCA EXISTIU “reunião extraprocessual”! 
 
Em ato de má-fé, sem qualquer compromisso com o processo e com a 
verdade, os excipientes procuram insinuar que as essas “tais” “reuniões 
extraprocessuais” seriam “clandestinas”, feita às escuras, já que não 
foram registradas nos autos e não contaram com a participação das 
“Instituições de Justiça”.  
 
Pois bem! 
 
Conforme se verá por meio de registros, provas e documentos, 
devidamente arquivados na secretaria do juízo e nos sistemas do TRF1, o 
que os excipientes chamam de “reuniões extraprocessuais” não passam, 
em verdade, de solicitações de despacho/atendimento realizadas 
por ADVOGADOS, devidamente formalizadas (por escrito) em juízo.  
 
Todo e qualquer atendimento realizado por este juízo, quer 
presencialmente, quer por videoconferência, sempre decorreu de prévia 
solicitação de despacho/audiência, devidamente formalizada, por 
escrito, pelo ADVOGADO interessado.  
 
É direito do advogado, previsto na LEI Nº 8.906, DE 4 DE JULHO DE 
1994, solicitar atendimento e despachar com o juiz para tratar de assuntos 
relacionados ao processo. In verbis: 
 
 

Art. 7º São direitos do advogado: 
 
I - exercer, com liberdade, a profissão em todo o 
território nacional; 
(…) 
VIII - dirigir-se diretamente aos magistrados nas 
salas e gabinetes de trabalho, independentemente de 



horário previamente marcado ou outra condição, 
observando-se a ordem de chegada; 

 
Este juízo, portanto, cumprindo o Estatuto da OAB, sempre atendeu e 
recebeu todos os ADVOGADOS que solicitaram 
despachos/audiências, apenas solicitando aos mesmos que 
formalizassem a solicitação por escrito, a fim de que fosse agendado o 
atendimento (videoconferência) e providenciado o Link.  
 
Os DOCUMENTOS constantes de ID 512778917 comprovam que este 
Juiz somente atende as partes acompanhadas de seus respectivos 
advogados. Comprovam, ainda, que os inúmeros pedidos de 
despacho/audiência partem dos ADVOGADOS que – aliás – cumprem 
uma prerrogativa legal. In verbis: 
 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

São apenas alguns exemplos das milhares de solicitações de 
despacho/atendimento que este juízo recebeu nos últimos 05 anos.  

 

Da mesma forma, também as “mineradoras rés” (SAMARCO, VALE e 
BHP) precisam requerer e formalizar em juízo a solicitação de 
despacho/audiência com o juiz do processo.  In verbis: 



 

 



 

 

 

 



 



Vê-se, portanto, que em todas as situações narradas pela parte excipiente, 
este juízo nada mais fez do que - ao receber, por escrito, a 
solicitação de despacho/atendimento – designou dia e hora para 
atendimento.   
 
TODAS as solicitações de despacho/atendimento, bem como todas as 
videoconferências realizadas por este juízo foram devidamente 
arquivadas na secretaria da vara, bem como gravadas e registradas no 
Sistema (“nuvem”) do TRF1.  
 
A parte excipiente, portanto, chama de “clandestina” e “extraprocessual” 
atendimentos e despachos solicitados por ADVOGADOS 
(públicos e privados) que estão documentados na vara e registrados no 
TRF1.  
 
Ademais, de tão pueril, chega a ser desnecessário tecer comentários sobre 
a afirmação de que “(...) foram realizadas sem a presença 
das Instituições de Justiça”.  
 
Pretendem, agora, inovar o ordenamento jurídico para que sempre que o 
advogado ou membro da AGU for despachar com o Juiz sobre algum 
assunto do processo ou mesmo com o Desembargador Federal, que sejam 
intimadas as “Instituições de Justiça” para estarem presentes no ato, 
ou ainda que se faça registrar nos autos esse despacho.  
 
Nenhum juiz do país faz registrar nos autos os 
despachos/atendimentos que realiza com os advogados das partes. 
Seria o mesmo que exigir que o Desembargador fizesse registrar nos autos 
do recurso todo atendimento que realizasse com os advogados para tratar 
dos memoriais.  
 
 
Há, aqui, um fato muito interessante a ser relatado.  
 
 
O MPF reclama que os despachos/atendimentos solicitados pelos 
ADVOGADOS não foram registrados nos autos e não houve a 
intimação das “Instituições de Justiça” para participarem do ato.  
 
 
Pois bem! 
 
 
 
 
 



DOCUMENTOS ID’s 512770439 comprovam que a parte excipiente 
(MPF, MP/MG, DPE/MG) também solicitou e realizou, por diversas 
vezes, despachos/audiências com este juízo. In verbis: 
 

 

 

 

 

 

 

 

E ainda: 

 

 

 

 



 

 

 

E mais ainda: 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

Curiosamente, não seu viu o MPF, o MP/MG e a DPE/MG pedirem o 
registro de seus despachos/atendimentos com esse juiz nos autos. De 
igual modo, não se viu a parte excipiente pedir a presença das 
“mineradoras rés” ou das “fazendas públicas” nos referidos atos.  

 

Teriam sido “clandestinas” ou “extraprocessuais” essas 
reuniões com MPF, MP/MG e DPE/MG???? 

 

Porque será que não pediram a presença (“intimação”) das 
demais partes nos referidos atos???? 

 

Ainda sobre o MPF, cabe aqui registrar um outro fato relevante.  

 

Na data de 05 de outubro de 2020, após solicitação de 
despacho/atendimento formalizada por escrito, este juízo recebeu em seu 
Gabinete a Procuradora da República Dra. Silmara Goulart e o 
Procurador da República Dr. Eduardo Aguiar. In verbis: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

E ainda: 



 

 

O referido despacho/audiência (apenas com a presença do Juiz 
Federal e dos 02 Procuradores da República) teve duração 
superior a 03 horas consecutivas, oportunidade em que foram 
tratados e discutidos diversos assuntos relacionados ao “CASO 
SAMARCO”, e encontra-se, igualmente, documentado e arquivado nos 
sistemas do TRF1. 
 
Mais de 03 horas consecutivas de despacho/atendimento com 
esse juiz (APENAS O MPF).  
 
Curiosamente, não seu viu o MPF pedir o registro desse 
despacho/atendimento nos autos. De igual modo, não se viu o MPF 
pedir a intimação ou a presença das “mineradoras rés” no referido ato.  
 
 



Porque será??? 
 
Teria sido “clandestina” ou “extraprocessual” essa reunião 
também com o MPF???? 
 
Quer dizer, então, que quando os ADVOGADOS solicitam atendimento, 
nos termos do Estatuto da OAB, estes são “extraprocessuais” e 
“clandestinos”, já que não foram registrados nos autos e nem teve a 
participação das “Instituições de Justiça”. 
 
Mas quando as “Instituições de Justiça” solicitam atendimento com o 
Juiz, também nos termos da Lei (frise-se) ........  ahhhh o importante é 
criticar os outros! 
 
Extrai-se, portanto, que a parte excipiente critica nos outros aquilo que 
rotineiramente pratica.  
 
Por fim, relembro que o CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA 
NACIONAL (CNJ, DJ 18/9/2008, p. 1), de forma expressa, afirma ser 
perfeitamente legítimo conceder audiência a apenas uma das partes ou 
seu advogado, desde que se assegure igual procedimento à parte 
contrária. In verbis: 
 
 

Art. 9º Ao magistrado, no desempenho de sua atividade, 
cumpre dispensar às partes igualdade de tratamento, 
vedada qualquer espécie de injustificada discriminação. 

Parágrafo único. Não se considera tratamento 
discriminatório injustificado: 

I – a audiência concedida a apenas uma das partes ou 
seu advogado, contanto que se assegure igual direito à 
parte contrária, caso seja solicitado; 

 
Os registros e as provas documentais trazidas por este juízo 
comprovam que todas as partes (quer do polo ativo, quer do 
polo passivo), inclusive as instituições que compõem a parte 
excipiente, sempre (rigorosamente sempre) foram atendidas e 
tiveram o mesmo tratamento.   
 
Fica evidente, portanto, a ausência de compromisso com a verdade e com 
a seriedade do processo.  
 
 



 
Fato 2.c (Juiz orientou as pessoas atingidas de Rio Doce e Santa 
Cruz do Escalvado a desistirem do processo constante do PJE 
Nº 1020534-28.2020.4.01.3800)  
 
 
A parte excipiente, apoiando-se em declarações prestadas por A.C.S,  
afirma que este juízo orientou as pessoas atingidas de Rio Doce e Santa 
Cruz do Escalvado a desistirem de processo já iniciado, referindo-se ao 
PJE nº 1020534-28.2020.4.01.3800, forçando-os a aderir ao sistema 
indenizatório simplificado. 
 
Mais uma vez, como era de se esperar, trata-se de narrativa falsa, sem 
qualquer apoio na realidade, própria de quem não tem fato concreto para 
apresentar.  
 
Fruto apenas do desespero em construir qualquer ilação para justificar 
suas frustações com o abandono de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado 
de suas rédeas.  
 
Há, aqui, duas observações as serem feitas.  
 
A primeira, é que até as “pedras” sabem de quem se trata esse tal 
depoente A.C.S. 
 
Trata-se de militante polític0-ideológico em Santa Cruz do 
Escalvado, radicalmente contrário a tudo, e principalmente ao sistema 
indenizatório simplificado. Integra uma minoria radical ideológica 
que vive do conflito e da litigiosidade com as mineradoras para se manter 
em “evidência”.  
 
Esse mesmo militante radical foi duplamente desmentido pelas 
COMISSÕES DE RIO DOCE e SANTA CRUZ DO ESCALVADO, conforme 
se depreende de ID 502929854 e ID 514057986. In verbis: 
 



 
 
 
E ainda: 
 
 
 

 
 



 
 
 
A segunda, é que a “ilação” da parte excipiente, além de não ter qualquer 
apoio na realidade, ofende diretamente os advogados da Comissão de 
Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, bem como os integrantes da 
Assessoria Técnica CENTRO ROSA FORTINI.  
 
Vejamos.  
 
Em pesquisa aos referidos autos (PJE nº 1020534-28.2020.4.01.3800) 
denota-se que em 18 de dezembro de 2020 a COMISSÃO DE 
ATINGIDOS DE RIO DOCE formalizou petição de desistência da ação.  
 
A referida petição foi subscrita por 06 advogados, inclusive o 
Coordenador Jurídico do CENTRO ROSA FORTINI (Dr. Domingos de 
Araújo Lima Neto), assessoria técnica independente que acompanha 
e assessora os atingidos de Rio Doce. In verbis: 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

Ainda pesquisando os referidos autos (PJE nº 1020534-
28.2020.4.01.3800) denota-se que em 18 de março de 2021 a 
COMISSÃO DE ATINGIDOS DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO (03 
meses após a Comissão de Rio Doce) também formalizou 
petição de desistência da ação.  
 
A referida petição foi subscrita por outro advogado, o Dr. Vanderlei da 
Silva Cruz, também integrante da assessoria técnica independente 
CENTRO ROSA FORTINI que assessora os atingidos de Santa Cruz do 
Escalvado. In verbis: 
 
 
 



 

 

 



 

Quanto a Santa Cruz do Escalvado, o DOCUMENTO ID 483001356 
(PJE nº 1020534-28.2020.4.01.3800) comprova que o pedido de 
desistência da ação partiu da própria Comissão de Atingidos. In verbis: 
 

 

 

 



 

 

 



 

 

E ainda sobre a atuação desse magistrado, a COMISSÃO 
DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO, por meio de abaixo 
assinado, assim se manifestou (ID 514057984), in verbis: 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

Vê-se, portanto, que a declaração “encomendada” de um militante radical 
foi duplamente desmentida pela Comissão de Rio Doce e Comissão  de 
Santa Cruz do Escalvado.  

Anoto, ainda, que a COMISSÃO DE ATINGIDOS DE RIO DOCE 
encontra-se patrocinada pelo Dr. LEONARDO REZENDE, Sócio-
Diretor de grande banca de advocacia, com atuação, inclusive, em 



Brasília/DF, especializada na assessoria a comunidades atingidas por 
barragens hidrelétricas e projetos de mineração. 

O Dr. LEONARDO REZENDE já foi Presidente da 91ª Subseção da 
OAB/MG (Viçosa) por dois mandatos e também Conselheiro Estadual da 
OAB/MG por dois mandatos. 
 
Portanto, é ofensivo com todos esses profissionais afirmar que teriam 
atuado a partir de orientação desse juiz.  
 
A COMISSÃO DE RIO DOCE, de forma muito firme e corajosa, 
manifestou-se nos autos, conforme se depreende de ID 
506507370, in verbis: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 
 
 



 
 
 
E ainda: 
 
 



 
 
 
A parte excipiente, novamente partindo de sua própria presunção de 
“ente superior” -  a partir da “declaração” isolada de um militante 
radical – ofende inúmeros profissionais, desqualificando-os, assim como 
ofende a própria ATI Centro Rosa Fortini, simplesmente porque esta 
mantém seu compromisso com a verdade, com a seriedade do processo e 
com o verdadeiro interesse das vítimas, se recusando a rezar a 
cartilha ministerial do conflito.  
 
O militante político que prestou o arremedo de “depoimento” 
foi novamente desmentido de forma pública e enfática por seus 
próprios companheiros, conforme se depreende de ID 
502929854. In verbis: 
 

 

 

 



 

 
Fica claro, portanto, que as Comissões de Rio Doce e Santa Cruz do 
Escalvado, ambas assessoradas pela ATI Centro Rosa Fortini, deliberaram 
(elas próprias) pela adesão ao sistema indenizatório simplificado.  
 
E mais: quando Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado resolveram aderir 
ao novo sistema, este já havia sido implementado em mais de 20 
localidades, com sentenças prolatadas.  
 
Certamente essa adesão “frustrou” muito as expectativas da parte 
excipiente, o que é perfeitamente compreensível (sic!).  
 
Fica claro, também, que muitas das correções e aperfeiçoamentos ao novo 
sistema indenizatório (que é dinâmico e sujeito a constante 
modificação), inclusive com alargamento de novas categorias e novos 
direitos, se deram em razão a atuação diferenciada da Comissão de 
Rio Doce, Advogados e ATI Centro Rosa Fortini.  
 
A verdade dos autos, conforme se verá em sede de considerações finais, é 
que as COMISSÕES DE ATINGIDOS sempre foram legítimas, “parceiras” 
e valorizadas enquanto as vítimas estavam na miséria absoluta,  
lutando há 05 anos sem receber nada, já sem esperança de justiça. Nesse 
período, as COMISSÕES eram legítimas, amplamente reconhecidas, pois 
serviam para “mobilizações” e para a “eternização do conflito” com 
as mineradoras.  
 
Quando as COMISSÕES DE ATINGIDOS se deram conta dessa 
manipulação e resolveram se libertar, trilhando caminho próprio, 
com base em sua própria autodeterminação, passaram (curiosamente) 
a serem atacadas, ofendidas e tidas por ilegítimas. (Ver ID 506744877) 



 
 

 
 
 
Restou, apenas, encontrar minorias radicais para retomar algum tipo de 
discurso.  
 

 

FATO 3: REALIZAÇÃO DE “EVENTO EXTRA-AUTOS” COM 
ANTECIPAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO JUÍZO SOBRE CASO 
SOB SUA PRÓPRIA RESPONSABILIDADE JUDICANTE; 
CONFIRMAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE "TRATATIVAS" PRÉVIAS 
ENTRE O JUIZ E AS PARTES 

 

Em apertada síntese, os excipientes apresentam os seguintes “fatos” como 
causa de suspeição:  

 
a) “Vídeo” (supostamente secreto, “clandestino”) contendo 

“reunião “extraprocessual” do Juiz com a COMISSÃO DE 
ATINGIDOS DE SÃO MATEUS/ES; 

b)  Reunião que não foi comunicada às partes processuais, nem 
tampouco foi registrada nos autos;  

c) Sistema Indenizatório Simplificado é fruto de “lides simuladas” 
entre os advogados e as mineradoras rés; 

d) Juiz Federal realizou diversas reuniões com pessoas atingidas, 
sem registro nos autos e sem a presença das partes; 

e) Juiz não pode aceitar o encaminhamento de petição por e-mail 
diretamente à Secretaria da Vara ou ao Gabinete, já que o 
processo é eletrônico. 
 

Examino articuladamente cada imputação.  
 
Esse “FATO 3” nada tem de concreto, a não ser – mais uma vez – o 
desejo de impugnar, por vias transversas, o sistema indenizatório 
simplificado (verdadeira obsessão), repetindo teses e argumentos já 
rejeitados, por mais de uma vez, pelo TRF1.  



 
A parte excipiente, por não concordar com as decisões proferidas em 1ª e 
2ª Instância, busca, de forma desesperada, “requentar” fatos ocorridos 
há mais de um ano, a fim de construir um discurso falso e midiático.  
 
Para cada ilação e mentira apresentada, não pode haver melhor remédio 
do que a verdade e as provas.  
 
Vamos aos detalhes.  
 
 
Fato 3.a (“Vídeo” supostamente secreto, “clandestino”, 
contendo “reunião extraprocessual” do juiz com a Comissão de 
Atingidos de São Mateus/ES)  
 
 
De forma midiática e sensacionalista, própria de quem não tem 
argumento convincente, a parte excipiente menciona um “vídeo” 
importantíssimo, “descoberto” por um veículo de imprensa como se fosse 
o evento do ano, digno de registro na NASA, tamanha a sua 
importância para a presente exceção, já que (pasmem todos!) 
“(...) essa reunião também não foi comunicada às 
partes processuais, nem foi tampouco registrada 
nos autos do processo n. 1018890-0.2020.4.01.3800, 
do qual a denominada Comissão de Atingidos de São 
Mateus é parte”.   
 
Pois bem! 
 
Conforme será provado, esse suposto “vídeo” contendo essa suposta 
“reunião extraprocessual” não passa, na verdade, de um pedido de 
despacho/atendimento formalizado previamente, e por escrito, 
pelos ADVOGADOS da Comissão de Atingidos de São Mateus/ES. 
 
Tudo documentado e registrado nos sistemas do TRF1. 
 
A parte excipiente insinua ser “clandestino” e “extraprocessual” um ato 
que está previsto no Estatuto da OAB e que decorre das atividades 
normais dos ADVOGADOS, qual seja: despachar com o juiz da 
causa! 
 
Trago aqui registro e prova documental que demonstra a evidente má-fé 
em construir narrativas falsas e diversionistas.  
 
Vamos às provas. 
 



Conforme DOCUMENTOS ID 511285923 e ID 511285928, no dia 13 de 
abril de 2020 (portanto há mais de um ano), os ADVOGADOS da 
Comissão de Atingidos de São Mateus/ES formalizaram, por escrito, 
uma solicitação  de DESPACHO/ATENDIMENTO com o Juiz para 
tratar da situação dos pescadores de São Mateus que – até 
aquele momento – nada tinham recebido de indenização.  
 
O pedido foi formalizado em juízo nos seguintes termos: 
 

 

 

 

 

 

 

 



Pois bem! 
 
No dia 15 de abril de 2020 (dois dias depois), a Oficial de Gabinete 
desse juízo confirmou o recebimento do e-mail e designou o 
atendimento/despacho para o dia 16 de abril de 2020, 
informando os dados da plataforma de videoconferência, bem como 
solicitando informações sobre todos os participantes e agendamento de 
data para realização de teste do vídeo e áudio. In verbis: 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E ainda: 

  

 



 

 

 

No dia 15 de abril de 2020, o ADVOGADO da Comissão de Atingidos de 
São Mateus (Dr. Getálvaro Gomes da Silva) confirmou o teste e 
apresentou a relação dos participantes, inclusive dos demais 
advogados que estariam presentes no ato. In verbis: 



 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



No dia 16 de abril de 2020, a Oficial de Gabinete desse juízo 
encaminhou aos ADVOGADOS da Comissão de Atingidos de São 
Mateus os dados (link) para acesso à videoconferência. In verbis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portanto, toda a comunicação seu deu exclusivamente com os 
ADVOGADOS da Comissão de Atingidos de São Mateus que solicitaram, 
tal como lhes autoriza o Estatuto da OAB, previamente e por escrito, 
a realização de despacho/audiência com o Juiz do processo.  



Toda a comunicação (troca de e-mails) se deu por intermédio de e-mail 
institucional do próprio TRF1, tudo documentado e arquivado na 
vara, cumprindo a determinação da Corregedoria.  
 
O despacho/atendimento, realizado em horário normal do expediente 
forense, do mesmo modo, foi gravado, documentado e arquivado 
nos sistemas (“nuvem”) do TRF1.  
 
Tudo gravado, registrado, documentado e arquivado nos 
próprios sistemas do Tribunal.   
 
Uma pena que a “descoberta do ano” (sic!) não tenha passado 
de só mais um despacho realizado entre Advogado-Juiz.  
 
Portanto, a parte excipiente, não só com manifesto desconhecimento, mas 
com evidente intuito midiático, procura insinuar que é “secreto” e 
“clandestino” e chamar “extraprocessual” um ato (Despacho 
Advogado-Juiz) que possui previsão legal (Estatuto da OAB), e que foi 
realizado à luz do dia, devidamente gravado, documentado e 
registrado nos próprios sistemas do TRF1.  
 
Pois bem! 
 
Quanto ao mérito (teor) do despacho, este fala por si só.  
 
O inteiro teor do “vídeo” (despacho – atendimento) comprova a 
correção, a lisura e a posição técnica e independente desse juiz.  
 
O “vídeo” é prova irrefutável da correção e lisura desse juiz.  
 
Fica claro, logo de início, que este juízo não conhece qualquer das 
partes ou advogados.  
 
Os ADVOGADOS, na sequência, esclarecem ao juiz que o atendimento 
versa sobre a situação dramática dos “pescadores de rio e mar” de São 
Mateus/ES, ressaltando o desespero dos mesmos quanto a ausência de 
indenização. (VER ID 511381948, 2 minutos e 27 segundos até 09 
minutos e 04 segundos) 
 
Fica evidente que os advogados não conhecem a estrutura processual 
do “CASO SAMARCO”, composto por um universo complexo de mais de 
200 ações, inclusive “ações principais”, “cumprimentos de sentença” e 
“eixos prioritários”.    
 
Logo de início, o juiz esclarece que as informações transmitidas são 
públicas e constam exatamente dos autos. Portanto, o juízo se limita a 
apresentar a posição pública das partes, já constantes dos autos.  



 
Isso está expresso no próprio vídeo, in verbis: 
 
 
“Vídeo” – ID 511381948 – (Manifestação aos 09 minutos e 30 segundos 

até 09 minutos e 52 segundos) 

 
“Todas as informações que estou dizendo...são 

informações públicas, que estão devidamente consignadas 
no processo” 

 
 
Na sequência (ID 511381948 - a partir de 09 minutos e 47 segundos), o juiz 
procura explicar aos advogados a complexa engenharia estrutural do 
“CASO SAMARCO” bem como as dificuldades relacionadas ao tema 
“cadastro e indenização”, explicando-lhes o que são as “ações principais” e 
os chamados “eixos prioritários”.  
 
E mais: 

 
Está expressamente consignado no vídeo que em momento algum 
esse juízo fez qualquer antecipação de julgamento ou de resultado. Isso é 
uma falácia da parte excipiente que certamente não assistiu ao “vídeo” 
e limitou-se a comprar barato a versão sensacionalista de alguns blogs.  
 
O “vídeo” atesta e comprova que este juízo afirmou que NÃO 
PODERIA antecipar qualquer julgamento em razão de impedimentos 
legais.  
 
Isso está expresso no próprio vídeo, in verbis: 
 
 
“Vídeo” – ID 511365480 – (Manifestação aos 05 segundos até 33 segundos) 

 
“Eu, por impedimento ético e 

legal, não tenho condição de antecipar nenhum tipo de  
decisão ou nenhum tipo de posicionamento judicial 

a respeito do que eu virei a fazer nos processos, 
mas eu estou apenas contextualizando aquilo que está  

posto, uma discussão pública, 
dos processos públicos nos autos” 

 
 
 



Em resumo, fica claro do teor do despacho que: 
 

1) O juiz não conhece as partes e os advogados; 
 
2) O juiz, logo de início, esclarece aos interessados que as 
informações transmitidas são públicas e constam 
expressamente dos autos;  
 
2) O juiz procura esclarecer aos referidos advogados a 
complexa dinâmica processual do CASO SAMARCO 
(composto por mais de 200 ações), explicando, em síntese, o 
que são os Eixos Prioritários, especialmente o Eixo 
Prioritário 7, que trata do tema “cadastro e indenização”; 
 
3) O juiz esclarece aos interessados as posições públicas das 
partes e as discussões jurídicas constantes do EIXO 
PRIORITÁRIO 7; 
 
4) O juiz, por diversas vezes, deixa claro que não pode e não 
está antecipando qualquer julgamento ou posição; 
 
5) O juiz coloca sua assessoria à disposição para facilitar o 
acesso à justiça federal de BH, considerando que os 
advogados ainda não estavam cadastrados e não tinham 
acesso ao PJE, bem como estavam representando atingidos 
de SÃO MATEUS/ES, distantes há mais de 600 km de Belo 
Horizonte. 

 
 
O vídeo fala por si só e comprova a regularidade da atuação desse juízo 
que: a) cumpriu o Estatuto da OAB e atendeu a uma solicitação de 
DESPACHO, formalizada por escrito e com antecedência; b)  cumpriu o 
dever de lealdade processual, esclarecendo aos advogados o complexo 
sistema de processos e ações gravitando em torno do “CASO SAMARCO”, 
especialmente a dinâmica dos “Eixo Prioritários”; c) cumpriu com o dever 
de garantir e facilitar  o acesso à justiça federal, colocando a assessoria 
desse juízo à disposição dos advogados que não estavam 
cadastrados/habilitados nos PJE e estavam distantes há mais de 600 km, 
tornando inviável a entrega da petição diretamente no Gabinete.  
 

 

 

 



Fato 3.b (Reunião que não foi comunicada às partes 
processuais, nem tampouco foi registrada nos autos) 

 

O tema já foi suficientemente explorado acima.  
 
Primeiro, cabe relembrar que a parte excipiente (ao menos quantos 
aos processos que versam sobre o sistema indenizatório 
simplificado) não é parte, não é terceiro interessado, não é 
amicus curiae e não é fiscal da ordem jurídica.   
 
Logo, jamais haveriam de ser comunicadas! 
 
Segundo, porque a parte excipiente, conforme já abordado acima e 
quando lhe interessa, inova o ordenamento jurídico exigindo que quando 
o ADVOGADO for despachar com o Juiz ou com o Desembargador, que 
sejam intimadas as “Instituições de Justiça” para estarem presentes no 
ato, ou ainda que se faça registrar nos autos esse despacho.  
 
Mas quando ela própria vai despachar com o juiz, nem cogita 
da possibilidade de requerer a intimação das mineradoras rés, 
ou mesmo fazer constar dos autos os seus requerimentos de 
despacho.  
 
Conforme já demonstrado, o MPF e o MP/MG  já solicitaram e 
realizaram diversos despachos/audiências com esse juízo sem 
requerer, entretanto, que os mesmos fossem registrados e 
documentados nos autos. In verbis: 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

Fica evidente, portanto, a total ausência de compromisso com a verdade 
e com a seriedade do processo.  

 

 

 



Fato 3.c (Sistema Indenizatório Simplificado é fruto de “lides 
simuladas” entre os advogados, a Fundação Renova e as 
mineradoras rés)  

 

A questão já foi suficientemente abordada, e dispensa maiores 
comentários.  
 
Novamente, a parte excipiente busca “requentar” fatos e argumentos 
superados, trazendo para a presente exceção de suspeição todo o seu 
inconformismo com as decisões de 2º Grau, emanadas do próprio 
TRF1, que chancelaram e confirmaram o sistema indenizatório 
simplificado.  
 
Chega a ser infantil insinuar que um sistema (que é facultativo) – 
elogiado pelas vítimas, comissões, advogados, entes públicos e privados, 
Prefeitos, elogiado pelo próprio CNJ e até mesmo pelo JUIZ INGLÊS – 
adotado em mais de 30 localidades, distantes e dispersas em 02 estados 
da federação (MG e ES), defendido por mais de 300 advogados diferentes, 
seja fruto de “lide simulada”.  
 
Haja “gente” para fazer simulação! 
 
Talvez fosse necessário alugar um Ginásio para caber tanta gente! 
 
Ofende a inteligência mediana imaginar ser possível uma “lide simulada” 
em mais de 30 processos diferentes, cada qual versando sobre 
territórios diferentes, distantes a 700 km uns dos outros, com partes 
diferentes, comissões diferentes, vítimas diferentes e com advogados e 
escritórios diferentes.   
 
A afirmação falaciosa busca, mais uma vez, - a partir dessa 
“presunção” de superioridade moral e jurídica - ofender 
centenas de advogados que estão construindo e viabilizando soluções 
(efetivas) nas localidades em que atuam.  
 
É risível insinuar que todos esses territórios abaixo (cada qual em um 
estado da federação), todas essas comissões de atingidos (cada qual 
composta por dez, vinte, trinta vítimas, todas maiores 
e capazes), todas essas partes e todos esses advogados se uniram às 
mineradoras rés para “simularem lides” com o objetivo de prejudicar os 
atingidos. In verbis: 
 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

    



Da relação acima, há inúmeros advogados que são professores em 
universidades públicas e privadas, tendo, inclusive, advogados que são 
(ou já foram) Presidentes de Subseções da OAB, inclusive alguns 
CONSELHEIROS da OAB.  
 
É ofensivo à inteligência mediana insinuar que todos esses profissionais 
que atuam em estados distintos da federação, muitos dos quais sequer se 
conhecem, se “uniram” às mineradoras rés para praticarem “lides 
simuladas” com o objetivo de lesar os atingidos.  
 
É ofensivo à inteligência mediana imaginar que 10.000 (dez mil) 
vítimas já indenizadas tenham sido enganadas e lesadas em um 
sistema que é opcional e facultativo.  
 
Toda a documentação constante dos autos comprova 
exatamente o contrário.  
 
Sobre o tema, colhe-se na jurisprudência do STJ: 
 
 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE 
SUSPEIÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. 
QUEBRA DA IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO. 
MERAS CONJECTURAS. INADMISSIBILIDADE. JUIZ 
NATURAL. PRESERVAÇÃO. 
1. Recurso especial interposto em 20/01/2014 e atribuído a este 
Gabinete em 25/08/2016. 
2. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de 
declaração. 
3. Para o acolhimento da suspeição do magistrado prevista no art. 
135, V, do CPC/73 é indispensável que a parte supostamente 
prejudicada pela quebra de imparcialidade demonstre 
concretamente quais elementos convergem para o induvidoso 
interesse do juiz no desfecho da lide. 
4. Meras conjecturas, ilações sem vínculo efetivo 
com a realidade ou pretensões destituídas de 
qualquer elemento objetivo e demonstrável nos 
autos não são hipóteses de afastamento do juiz 
natural da causa. 
5. Recurso especial não provido. 
(REsp 1469827/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 21/02/2017) 

 
 



As comissões de atingidos e as vítimas em geral estão plenamente 
satisfeitas com o novo sistema indenizatório, reconhecido como o 
maior avanço do “CASO SAMARCO” em 05 anos. In verbis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



E mais: 
 
É igualmente ofensivo insinuar que a UNIÃO, a AGU-CIF, a 
AGE/MG, a PGE/ES, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO 
SANTO – MP/ES, e todos os 40 MUNICÍPIOS atingidos pelo 
rompimento da barragem, também participaram de “lides simuladas” 
com as mineradoras rés para lesarem os atingidos.  
 
Conforme veremos nas considerações finais, todas essas instituições 
(AGU, AGE/MG, PGE/ES, MP/ES e FÓRUM DE PREFEITOS) 
apoiam e defendem com veemência o sistema indenizatório simplificado, 
reconhecendo os benefícios e avanços concretos que o mesmo 
proporcionou. In verbis: 
 
 
 
 
 
 

 

 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 
E ainda: 



 
 
 
 
 



 
 



 

 
 
 
 
Será que a AGU e o CIF também participaram de “lides 
simuladas” para prejudicar os atingidos??? 
 
Será que o Estado de Minas Gerais (AGE/MG) e o Estado do 
Espírito Santo (PGE/ES) também participaram de “lides 
simuladas” para prejudicar os atingidos??? 
 
Será que as PROMOTORAS DE JUSTIÇA que integram o 
Ministério Público do Espirito Santo e que atuam diretamente 
nas localidades atingidas também participaram de “lides 
simuladas” para prejudicar os atingidos?? 
 
Será que os 40 PREFEITOS da bacia do Rio Doce também 
participaram de “lides simuladas” para prejudicar os 
atingidos??? 
 



 
Os fatos falam por si só e, infelizmente, mostram o modus operandi da 
parte excipiente.   
 
Foram esses profissionais (advogados públicos e privados, Promotores de 
Justiça, Prefeitos) que – cansados de esperar por eternas 
promessas (e cansados de quem vive de eternizar o 
conflito com as mineradoras) – construíram pontes e 
viabilizaram soluções simples e efetivas para os territórios.  
 
Foram esses profissionais que, de forma técnica e silenciosa, sem apelo 
midiático, ajudaram a mudar o cenário de desesperança na bacia do rio 
Doce.  
 

 

Fato 3.d (Juiz Federal realizou diversas reuniões com pessoas 
atingidas, sem registro nos autos e sem a presença das partes)  

 
Essa questão já foi exaustivamente tratada.  
 
Este juízo não realiza reunião diretamente com pessoas atingidas.  
 
Ao contrário, conforme registro e documentação constante dos autos, os 
DESPACHOS/ATENDIMENTOS são realizados com os ADVOGADOS 
(públicos e privados) que solicitam previamente, e por escrito.  
 
 

Fato 3.e (Juiz não pode aceitar o encaminhamento de petição 
diretamente à Secretaria da Vara ou ao Gabinete do Juízo, já 
que o processo é eletrônico)  

 

Também essa questão já foi exaustivamente tratada.  
 
Trata-se de mais uma falácia, tentativa desesperada de “arrumar” algum 
fato.  
 
Conforme já apresentado nas considerações iniciais, há determinação do 
próprio TRF1 para que, durante a Pandemia, sejam utilizados todos os 
meios tecnológicos disponíveis, inclusive o celular e e-mail 
institucional.  
 
Seja em razão de problemas técnicos eventuais, seja em razão de 
impossibilidade técnica de habilitação/cadastramento no PJE (por falta 



de convênio com o TRF1), é dever desse juízo garantir às partes o direito 
de acesso à justiça e de petição nos autos.  
 
Volto a relembrar que o MPF e o MP/MG, ambos críticos do 
peticionamento dos “outros” via e-mail, já peticionaram nessa vara 
federal, mais de uma vez, valendo-se de e-mail institucional.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

Tem-se, aqui, mais um exemplo clássico a revelar o padrão de 
comportamento da parte excipiente.  

 

 

 



FATO 4: REALIZAÇÃO DE OUTRO EVENTO “EXTRA-AUTOS”, 
COM ANTECIPAÇÃO DE ENTENDIMENTO SOBRE O CASO SOB 
RESPONSABILIDADE DO PRÓPRIO JUIZ 

 

Em apertada síntese, os excipientes apresentam os seguintes “fatos” como 
causa de suspeição:  

 
a) “Vídeo” (supostamente secreto, “clandestino”) realizado entre o 

Juiz e as Comissões de Atingidos do Espírito Santo; 
b) Compilado de “vídeos” de reuniões realizadas extra-autos e sem 

comunicação dos sujeitos processuais;  
c) Juiz elogia as Comissões de Atingidos do Espírito Santo;  
d) Sucessivos eventos extraprocessuais e extra-oficiais, sem 

registro nos autos, nem tampouco intimação dos sujeitos 
processuais. Reunião que não foi comunicada às partes 
processuais, nem tampouco foi registrada nos autos;  
 

Examino articuladamente cada imputação.  
 
A parte excipiente mostra seu total desconhecimento da realidade e sua 
insistência em criar fatos (inexistentes) apenas com intuito 
midiático.  
 
Vamos aos fatos e à verdade.  
 
Vejamos no detalhe.  
 
 
Fato 4.a (“Vídeo” supostamente secreto, “clandestino” 
realizado entre o juiz e as COMISSÕES DE ATINGIDOS DO 
ESPÍRITO SANTO)  

 
De forma midiática, própria de quem não tem argumento 
convincente, a parte excipiente se reporta a outro “vídeo”  
“descoberto” por um veículo de imprensa, como se fosse o maior evento 
do ano, esse sim digno de concorrer ao OSCAR, já que (pasmem 
todos!) “(...) se trata de mais um evento 
extraprocessual, protagonizado pelo juiz, com o 
propósito de discutir os temas atinentes ao 
processo, SEM A PRESENÇA DAS PARTES”.   
 
Pois bem! 
 



Conforme será provado, esse suposto “vídeo” contendo essa suposta 
“reunião extraprocessual” não passa, na verdade, de um pedido de 
despacho/atendimento formalizado previamente, e por escrito, 
por ADVOGADOS das diversas Comissões de Atingidos do Espírito 
Santo.  
 
Tratou-se de uma solicitação conjunta de DESPACHO/ATENDIMENTO 
com todos os ADVOGADOS das diversas Comissões de Atingidos 
situadas no Espírito Santo.  
 
Tudo documentado e registrado nos arquivos do Tribunal. 
 
A parte excipiente insinua ser “clandestino” e “extraprocessual” um ato 
que está previsto no Estatuto da OAB e que decorre das atividades 
habituais dos ADVOGADOS, qual seja: despachar com o juiz da 
causa! 
 
Infelizmente, a “descoberta do ano”, digna do OSCAR ou mesmo do 
“Prêmio Pulitzer” (quem sabe!), não passa de um mero 
despacho/atendimento de Advogado-Juiz.  
 
Trago aqui registro e prova documental que demonstra a má-fé da parte 
excipiente em reiteradamente construir narrativas diversionistas.  
 
Vamos às provas.  
 
Conforme DOCUMENTOS ID 511493374, ID 511493385 e 
ID511493388, no dia 21 de janeiro de 2021, os ADVOGADOS das 
diversas COMISSÕES DE ATINGIDOS DO ESPÍRITO SANTO – de forma 
conjunta -  formalizaram, por escrito, uma solicitação  de 
DESPACHO/ATENDIMENTO  para tratar da situação das 
homologações e dos pagamentos das indenizações aos atingidos do 
Espírito Santo, tendo em vista as inúmeras fake news 
difundidas nos territórios dizendo que o sistema 
simplificado tinha sido encerrado pelo Juiz e que  
ninguém mais iria receber a indenização.   
 
O pedido foi formalizado em juízo nos seguintes termos: 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



No dia seguinte (22 de janeiro de 2021), o Gabinete desse juízo 
confirmou o recebimento do e-mail, informando que o mesmo seria 
submetido à apreciação desse juízo. In verbis: 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Na sequência, o Gabinete desse juízo confirmou a realização do 
atendimento/despacho, informando que o Link seria enviado 
oportunamente. In verbis: 

 

 

   

 

 



 

 

Na sequência, conforme DOCUMENTO ID 511493385, o Gabinete desse 
juízo encaminhou aos respectivos ADVOGADOS das diversas Comissões 
de Atingidos do Espírito Santo o Link para acesso à videoconferência. In 
verbis: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Portanto, toda a comunicação seu deu exclusivamente com os 
ADVOGADOS das Comissões do Espírito Santo que solicitaram, 
previamente e por escrito, a realização de despacho/atendimento 
conjunto com o Juiz do processo, tal como lhes autoriza o Estatuto da 
OAB.  
 
Toda a comunicação (troca de e-mails) se deu por intermédio de e-mail 
institucional do próprio TRF1, documentado e arquivado na vara, 
cumprindo a determinação da Corregedoria.  



 
O despacho/atendimento, realizado por videoconferência em horário 
normal do expediente forense, do mesmo modo, foi integralmente 
gravado e arquivado nos sistemas (“nuvem”) do TRF1.  
 
Tudo gravado, registrado, documentado e arquivado nos 
próprios sistemas do TRF1.  
 
A “descoberta do ano” sempre esteve gravada nos sistemas do 
próprio TRF1.  
 
Pelo visto, o “Oscar” ou o “Prêmio Pulitzer” ficará para o próximo ano!  
 
A parte excipiente, não só com manifesto desconhecimento da realidade, 
mas com evidente má-fé, procura criar narrativas falsas e insinuar que 
é “secreto” e “clandestino” e, mesmo, chamar “extraprocessual” um ato 
(Despacho Advogados-Juiz) que possui previsão legal (Estatuto da 
OAB), e que foi realizado à luz do dia, devidamente gravado, 
documentado e registrado nos próprios sistemas do TRF1.  
 
Pois bem! 
 
Quanto ao mérito (teor) do despacho, este fala por si só.  
 
O inteiro teor do “vídeo” (despacho – videoconferência) comprova a 
correção, a lisura e posição técnica e independente desse juiz.  
 
Comprova, inclusive, os INÚMEROS elogios, agradecimentos e 
manifestações de apoio que esse juízo recebeu por parte dos 
diversos atingidos do Espírito Santo.  
 
Ardilosamente, o tal “vídeo clandestino” divulgado na 
imprensa (de forma sensacionalista), em que se apoia a parte 
excipiente, foi cortado e manipulado, a fim de decotar os 
inúmeros ELOGIOS e AGRADECIMENTOS que este juízo 
recebeu.  
 
Até um estagiário do primeiro ano da faculdade de direito 
percebe (ou teria percebido) que o “vídeo” foi claramente 
manipulado.  
 
Cortaram os elogios e manifestações de agradecimento, 
deixando apenas as falas “soltas” desse juízo que também nada 
de mais revelam. Faltou coragem e integridade para divulgar o 
interior teor do “vídeo”.  
 



Esqueceram, entretanto, que todos os atos desse juízo são gravados, 
documentados e registrados nos sistemas internos do Tribunal.  
 
O INTEIRO TEOR do “vídeo” está agora disponível para todos 
assistirem!  
 

(VER ID’s 511493435, 511504365, 511504367, 511504390, 
511513372, 511513391, 511520364, 511520395, 511440464, 
511440488, 511399041, 511440499) 

 
Assim sendo, o “vídeo” (ID 511493367) atesta e comprova o 
extraordinário sucesso do sistema indenizatório simplificado, mostrando 
a gratidão dos atingidos para com a inovação da Justiça Federal da 
Primeira Região.  
 
O “vídeo” fala por si só, e desmente de forma irretocável as 
narrativas mentirosas lançadas pela parte excipiente.   
 
Fica claro que este juiz procura desmentir as fake news difundidas pelas 
pessoas (ínfima minoria) que são contrárias ao novo sistema.  
 
Este juiz esclarece e informa aos advogados que o sistema indenizatório 
simplificado não parou e, muito pelo contrário, a ordem expressa do 
juízo é para que a Fundação Renova se empenhe ao máximo em 
processar, agilizar e otimizar as indenizações.  
 
Este juízo desmente e afasta as fake news propagadas, reiterando às 
vítimas que as indenizações continuarão a ser homologadas e pagas.  
 
O “vídeo” comprova que não há qualquer antecipação de julgamento ou 
de resultado, até porque não havia nada para ser julgado. 
 
A pauta era desmentir as informações falsas divulgadas no território 
de que “o juiz teria encerrado o novo sistema 
indenizatório” e que “ninguém mais iria receber as 
indenizações”.  
 
Assim sendo, o “vídeo” comprova que: 
 

1) O juiz foi elogiado e apoiado por todos os representantes das 
Comissões do Espírito Santo; 
 

2) O sistema indenizatório simplificado é um sucesso perante as 
vítimas do rompimento da barragem de Fundão;  
 



3) O juiz  esclareceu aos interessados que as informações divulgadas 
no território eram falsas e que o sistema indenizatório seguiria 
cumprindo o seu papel de indenizar as vítimas.  

 
O vídeo, portanto, comprova a regularidade da atuação desse juízo que: a) 
cumpriu o Estatuto da OAB e atendeu a uma solicitação de DESPACHO, 
formalizada por escrito e com antecedência; b)  cumpriu o dever de 
lealdade processual, esclarecendo aos advogados e comissões que as 
informações difundidas no território quanto ao encerramento do novo 
sistema eram falsas, e não passavam de fake news;  
 

Fato 4.b (Compilado de “vídeos” de reuniões realizadas extra-
autos e sem comunicação dos sujeitos processuais)  

 
Tem-se aqui mais uma informação falsa! 
 
Não há compilado de vídeos.  
 
Trata-se do único “vídeo” (despacho/atendimento dos advogados) 
realizado na data de 22 de janeiro de 2021 com os ADVOGADOS das 
Comissões de Atingidos do Espírito Santo.   
 
Maliciosamente, o inteiro teor do “vídeo” foi cortado e manipulado, a 
fim de que os elogios, manifestações de apoio e agradecimentos dirigidos 
ao Juiz não fossem divulgados e publicados pela imprensa.  
 
Esse é o nível de atuação do ‘CASO SAMARCO”, que convive 
diariamente com fake news e informações distorcidas.  
 
Recorrentemente, são propagadas fake news envolvendo o nome de 
diversos atores, advogados, inclusive desse magistrado. Informações são 
distorcidas e manipuladas com o objetivo de se obter “circo midiático”.  
 

Fato 4.c (Juiz elogia as comissões de atingidos do espírito 
santo)  

A parte excipiente requer a suspeição do juiz e o seu afastamento de um 
dos casos mais complexos do país porque o juiz tranquilizou os advogados 
e as vítimas quanto a manutenção das indenizações e respectivos 
pagamentos, afastando as fake news que estavam sendo propagadas no 
território, e elogiou as Comissões de Atingidos do Espírito Santo.  
 
Sem comentários! 
 
Não merece sequer comentários! 



 
Fato 4.d (Sucessivos eventos “extraprocessuais” e “extra-
oficiais”, sem registro nos autos, nem tampouco intimação dos 
sujeitos processuais. Reunião que não foi comunicada às partes 
processuais, nem tampouco foi registrada nos autos)  

 

Essa questão já foi exaustivamente tratada.  
 
Trata-se, portanto, de repetição cansativa e enfadonha, própria de quem 
não tem fato concreto e objetivo para apresentar.  
 
Conforme registros e provas apresentadas, todos os atendimentos 
decorreram de prévias solicitações formalizadas, por escrito, por 
ADVOGADOS, cumprindo uma prerrogativa legal.   
 
Fica evidente, portanto, a ausência de compromisso com a verdade e com 
a seriedade do processo.  
 
   

FATO 5: ENTREVISTA A RÁDIO, COM JUÍZO DE VALOR 
SOBRE DECISÃO AINDA SUJEITA A RECURSO 

 

Em apertada síntese, os excipientes apresentam os seguintes “fatos” como 
causa de suspeição:  

 
 

a) “Entrevista” com elogio à Comissão de Atingidos de Rio Doce e 
à Assessoria Técnica Independente CENTRO ROSA FORTINI.   

 
 

Examino a imputação.  
 
 
É duplamente falsa a informação de que este juízo teria comentado 
processo pendente de julgamento.  
 
 
Primeiro, porque este juízo em momento algum falou sobre qualquer 
processo, mas sim sobre os pagamentos das indenizações que 
haviam sido iniciados no dia anterior.  
 
O inteiro teor da entrevista é cristalino ao mostrar que o objeto era os 
pagamentos iniciados e concretizados após mais de 05 anos de espera 
pelas vítimas.  



 
 
Em segundo lugar, o processo que deu origem ao sistema indenizatório 
simplificado em RIO DOCE já havia sido julgado desde 27 de janeiro 
de 2021, através de SENTENÇA pública na qual este mesmo juízo 
expôs as suas conclusões, os fundamentos fáticos e jurídicos.  
 
 
Portanto, a prestação jurisdicional em primeira instância já havia sido 
entregue desde 27 de janeiro de 2021 por meio de SENTENÇA pública 
proferida por este mesmo magistrado (PJE nº 1055212-
69.2020.4.01.3800) 
 
 
O foco foi o início dos pagamentos, assim como o reconhecimento 
(legítimo) desse juízo de que o mérito foi da Comissão de Atingidos, da 
Assessoria Técnica Rosa Fortini e também dos advogados. 
 
 
Isso, aliás, consta expressamente dos termos da SENTENÇA 
prolatada quase 02 meses antes, nada havendo de novo.   
 
 
Na entrevista, portanto, este juízo:  
 

i) nada mencionou sobre qualquer processo judicial;  
 

ii) nada mencionou sobre qualquer discussão jurídica;  
 

iii) tão somente se limitou a parabenizar a Comissão de Atingidos, os 
advogados e a Assessoria Técnica CENTRO ROSA FORTINI por ter 
auxiliado o juízo a compreender, no detalhe, as 
especificidades e as demandas do território;  
 

iv) tão somente se limitou a parabenizar pelo início efetivo dos 
pagamentos, aguardados há mais de cinco anos pela comunidade.  

 



 
 
 
 



É disso que se trata: o início (efetivo e verdadeiro) dos 
pagamentos aos atingidos, fato – ao que tudo indica – causou 
extrema insatisfação à parte excipiente.  
 
Após mais de 05 anos de lutas, batalhas e muita desesperança, as 
indenizações chegaram na cidade de Rio Doce/MG e, no dia 
imediatamente anterior, foram realizados os primeiros pagamentos 
aos atingidos (dinheiro creditado na conta bancária), o que 
foi motivo de festa e alegria em toda a cidade. 
 
A felicidade, a alegria e a comemoração de toda a comunidade com o 
início efetivo dos pagamentos constam dos autos, tratando-se de 
prova documental. In verbis: 
 

 

 

 

 



 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

O VÍDEO gravado pela própria COMISSÃO DE ATINGIDOS DE 
RIO DOCE (ID’s 506401975 e 506401983) comprova de forma 
inquestionável a satisfação e a alegria das vítimas de Rio Doce 
com o início dos pagamentos das indenizações, dia histórico, 
que era esperado há mais de 05 anos.  
 

O VÍDEO mencionado acima é absolutamente esclarecedor! 

 



A entrevista, portanto, que versa sobre o início dos pagamentos e os 
méritos da Comissão de Atingidos, fala por si só.  
 
Esse fato comprova que a alegria dos atingidos e das comunidades com as 
indenizações implica “frustração” da parte excipiente que aposta na 
eternização do conflito, a fim de que o mesmo jamais tenha fim.  
 
Fica claro, portanto, que a entrevista nada menciona sobre o processo 
judicial em si, mas apenas sobre o início dos pagamentos das 
indenizações, fato esperado por anos.  
 
A entrevista, igualmente, atribui o mérito daquele dia histórico não ao 
juízo, mas sim à própria Comissão de Atingidos e sua Assessoria 
Técnica Independente CENTRO ROSA FORTINI que foram 
responsáveis por mostrar ao juízo as particularidades locais, fazendo com 
que a sentença de Rio Doce contemplasse novas categorias de atingidos e 
ampliasse consideravelmente os direitos das vítimas.  
 
De toda forma, ainda que se tratasse de manifestação sobre o processo, a 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido que a 
manifestação pública de juiz sobre teses jurídicas em processo do qual 
atuou não enseja suspeição de magistrado. In verbis: 
 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO 
AMBIENTAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. 
APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 458 E 535 DO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INOCORRÊNCIA. 
CONTROVÉRSIA JURÍDICO-PROCESSUAL. MANIFESTAÇÃO 
POSTERIOR E "IN ABSTRATO" EM JORNAL. 
SUSPEIÇÃO DE PARCIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. 
OFENSA AOS ARTS. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 
1973 E 40 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REMESSA DE 
CÓPIA DOS AUTOS AO "PARQUET" E À ORDEM DOS 
ADVOGADOS DO BRASIL PARA APURAÇÃO DE INFRAÇÃO. 
AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL OU ABUSIVO. DECISÃO 
FUNDAMENTADA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão 
realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela 
data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In 
casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. 
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes 
apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação 
da disciplina normativa aplicável à hipótese. Inexistência de 
omissão, contradição ou obscuridade. 
III - Medida extrema que é, a suspeição de parcialidade do juiz 
configura-se apenas nos casos em que presentes provas 



irrefutáveis de indicação de julgamento em favor de uma das 
partes, sendo insuficientes meras conjecturas para a sua 
declaração. 
IV - Constituindo medida de exceção, o rol das hipóteses de 
seu cabimento deve ser considerado na exata medida, 
ensejando a sua declaração apenas quando configurado o 
interesse direto do juiz na causa. 
IV - A manifestação pública e "in abstrato" 
sobre as teses jurídicas insertas nos feitos em 
que atuou não enseja a declaração de 
suspeição de parcialidade do magistrado. 
V - Não ofende os arts. 131 do Código de Processo Civil de 1973 e 
40 do Código de Processo Penal a decisão, devidamente 
fundamentada, que determina a extração de cópias dos autos para 
remessa ao Ministério Público e à Ordem dos Advogados do Brasil 
a fim de apurar o cometimento de infrações. 
VI - Recurso Especial a que se nega provimento. 
(REsp 1685373/PA, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018) 

 

E mais: 

 

PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. 
MAGISTRADO. LIVRE MANIFESTAÇÃO DE OPINIÃO. ART. 
5º, IV, CF. LIVRE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. ART. 
5º, XXXV, CF. NÃO CARACTERIZADAS QUAISQUER 
SITUAÇÕES DO ART. 135, I E II, DO CPC/73. SUSPEIÇÃO 
NÃO CONFIGURADA. EXCEÇÃO REJEITADA.  
1. Reputa-se fundada a suspeição de parcialidade do juiz, 
quando: amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das 
partes e quando alguma das partes for credora ou devedora 
do juiz, de seu cônjuge ou de parentes destes, em linha reta 
ou na colateral até o terceiro grau, nos termos do art. 135, I 
e II, do Código de Processo Civil.  
2. A opinião pessoal dissociada de qualquer caso concreto 
sob julgamento não caracteriza hipótese de suspeição.  
3. Não houve comprovação objetiva de demonstração de 
repúdio à instituição do INSS que justifique o acolhimento 
da presente exceção.  
4. A livre manifestação de opinião, vedado o anonimato, 
é direito assegurado a qualquer cidadão (art. 5º, IV, 
CF/88), não havendo motivo para exclusão do 
magistrado desse rol.  



5. O ajuizamento de ação ordinária pelo magistrado contra o 
INSS visando ao reconhecimento de tempo de serviço na 
qualidade de trabalhador rural não o impede de julgar com 
imparcialidade as ações contra a Autarquia. Assegurado o 
acesso ao Poder Judiciário, nos termos do art. 5º, XXXV, CF.  
6. Não há elementos nos autos que possam embasar a 
afirmação da autarquia de que caracterizada a inimizade 
capital, disposta no art. 135, I do CPC. 7. Exceção de 
suspeição rejeitada. 
(EXSUSP 0015477-58.2014.4.01.9199, JUIZ FEDERAL 
MARCELO VELASCO NASCIMENTO ALBERNAZ (CONV.), 
TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 12/06/2019 PAG.) 

 

 

FATO 6 - ELOGIOS NOMINAIS A ADVOGADOS NAS DECISÕES 
QUE COMPÕEM OS DIVERSOS PJES CRIADOS EM 
DESDOBRAMENTO AO EIXO PRIORITÁRIO N. 7 

 

Em apertada síntese, os excipientes apresentam os seguintes “fatos” como 
causa de suspeição:  

 
a) Juiz elogia nominalmente os advogados atuantes nos processos 

sob sua jurisdição; 
b) As decisões proferidas para as Comissões de Baixo Guandu/ES e 

Naque/MG, replicadas para toda a bacia do rio Doce, contêm, à 
exceção de pequenas particularidades, dizeres e conclusões 
idênticos, e se traduzem como um estímulo à privatização do 
processo coletivo e à resolução das demandas por “blocos” de 
pessoas atingidas; 

c)    É questionável a alegada justeza do procedimento indenizatório 
apresentado pelas novas Comissões, pois não se fundamenta em 
laudos, pareceres, estudos e dados pertinentes às indenizações; 

d) A matriz de danos judicial não trouxe pacificação social, não 
garantiu a efetividade e a justeza do direito indenizatório e, pior 
ainda, tornou mais vulneráveis aqueles que já o eram. 

 
 

Examino articuladamente cada imputação.  
 
Vejamos no detalhe.  
 



Fato 6.a (Juiz elogia nominalmente os advogados atuantes nos 
processos sob sua jurisdição)  

 

Esse FATO 6 busca, mais uma vez, desqualificar os advogados que atuam 
no caso e atacar o sistema simplificado.  
 
Infelizmente, tem sido uma constante lamentável assistir ADVOGADOS, 
inscritos na OAB e habilitados pela ordem jurídica para promoverem a 
defesa de seus constituintes, serem humilhados e desqualificados como se 
fossem profissionais inferiores, incapazes de defenderem 
adequadamente os interesses das vítimas.  
 
A parte excipiente insinua, uma vez mais, que se considera “SUPERIOR” 
aos advogados, como se lhes coubesse sindicar a atuação 
profissional daqueles operadores do direito que possuem 
procuração e estão devidamente constituídos.  
 
A esse respeito, o Estatuto da OAB é cristalino ao dispor que os advogados 
não estão subordinados aos membros do Ministério Público, in verbis:  
 

Art. 6º Não há hierarquia nem subordinação entre 
advogados, magistrados e membros do Ministério 
Público, devendo todos tratar-se com consideração e 
respeito recíprocos. 

 
 
O advogado, quanto aos seus atributos profissionais, deve ser julgado pelo 
cliente que o constituiu, e não pela parte excipiente.  
 
O advogado, quanto ao aspecto disciplinar, deve ser sindicado pela OAB, 
não sendo esta uma atribuição legal da parte excipiente.  
 
Este juízo, ao contrário, respeita e reconhece a missão dos ADVOGADOS  
(públicos e privados) de atuarem como atores indispensáveis à boa 
administração da justiça.    
 
Aliás, a própria Constituição Federal reconhece esse status especial ao 
advogado, o qual - uma vez habilitado e inscrito na OAB – merece ser 
respeitado no exercício de sua profissão.  
 
In casu,  é correto admitir que foram os ADVOGADOS que – de forma 
silenciosa – levaram justiça para a bacia do rio Doce.  
 
DOCUMENTO contendo a PLANILHA ID 511630353 
comprova essa afirmação.  



 
No âmbito do novo sistema, mais de 300 advogados já se habilitaram 
na plataforma on line para atuarem na defesa de seus clientes (maiores e 
capazes), amparados por procuração específica, constando poderes 
especiais.  
 
São esses profissionais silenciosos, espalhados em mais de 40 municípios, 
em dois estados da federação (MG e ES), numa extensão territorial 
superior a 800 km de distância, que estão levando e promovendo a 
justiça efetiva em cada localidade.   
 
As diversas manifestações constantes dos autos (ID’ 506412482, 
506422921, 506744877 e 506909443) comprovam que o renascimento 
da esperança nas vítimas do rompimento da barragem de 
Fundão se deu em razão do novo sistema e da atuação dos 
inúmeros advogados espalhados ao longo de toda a bacia do rio 
Doce e região oceânica.  
 
As manifestações, de igual modo, comprovam aquilo que todos que atuam 
no processo já sabem: a parte excipiente, em mais de 05 anos de desastre, 
nunca conseguiu apresentar ou construir nada de concreto que 
realmente mudasse a vida das pessoas, se limitando a criticar tudo 
o que os outros construíram, cumprindo, assim, a pauta de eternizar o 
conflito.  
 
Quanto ao reconhecimento nominal aos inúmeros ADVOGADOS que 
ajudaram este juiz a compreender a especificidades e características de 
cada território, permitindo que ajustes e aperfeiçoamentos 
fossem implementados no novo sistema, devo dizer que os mesmos 
decorrem de imposição legal do próprio Código de Processo Civil.  
 
Vejamos. 
 
Examinar individualmente a conduta processual dos advogados é 
obrigação do juiz ao fixar-lhe os honorários de sucumbência.  
 
É obrigação do juiz, portanto, declinar publicamente na sentença os 
motivos (dever de fundamentação) que o levaram ao arbitramento 
dos honorários de sucumbência neste ou naquele valor. In verbis: 
 

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez 
e o máximo de vinte por cento sobre o valor da 
condenação, do proveito econômico obtido ou, não 
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da 
causa, atendidos: 
 

I - o grau de zelo do profissional; 



II - o lugar de prestação do serviço; 
III - a natureza e a importância da causa; 
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo 

exigido para o seu serviço. 
 

 
§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o 
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa 
for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários 
por apreciação equitativa, observando o disposto nos 
incisos do § 2º. 

 
 
Decorre da própria norma processual que o juiz examine e qualifique a 
atuação profissional do advogado que atuou no processo, a fim de 
mostrar, publicamente, os fundamentos que o levaram à fixação dos 
honorários de sucumbência.  
 
Tem-se, aqui, corolário lógico do dever de fundamentação judicial.  
 
Os reconhecimentos nominais se deram, portanto, em ato próprio, 
privativo do juiz (sentença), foro adequado para que o juiz, de forma 
pública e fundamentada, nos termos da lei processual, avalie a atuação 
profissional dos advogados como imperativo à fixação da 
sucumbência.  
 
Ao afrontar o CPC, desconsiderando-o, a parte excipiente busca, ainda, 
atuar como órgão censor do que o juiz deve escrever em seu ato 
privativo (sentença), que sempre está sujeito a recurso.  
 
Trata-se, portanto, de tentativa de tolher a independência judicial quando 
da prolação de decisões e sentenças.  
 
Sobre o tema, o TRF1 assim já se posicionou, in verbis: 
 
 

PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ART. 135, 
V, DO CPC. IMPARCIALIDADE POR CONTA DE 
ENTENDIMENTO JURÍDICO ADOTADO. INEXISTÊNCIA DE 
SUSPEIÇÃO. EXCEÇÃO IMPROCEDENTE.  
1. A mera circunstância de refutação dos argumentos 
jurídicos trazidos em feitos anteriores do mesmo ou de outros 
causídicos não permite o afastamento do julgador sob a 
alegação de imparcialidade. Caso prosperasse este 
entendimento, magistrados não poderiam possuir 
entendimentos jurídicos regulares sobre qualquer 



assunto, a jurisprudência nunca poderia servir de 
orientação a instâncias inferiores ou aos 
jurisdicionados, perdendo completamente a sua 
função, e a parte disporia da possibilidade de escolher 
o julgador que mais lhe aprouvesse, desde que 
possuísse entendimento que lhe fosse mais favorável, 
com violação clara do princípio do juiz natural.  
2. Exceção de suspeição rejeitada. 
 
(EXSUSP 0039080-10.2017.4.01.0000, JUIZ FEDERAL 
SAULO JOSÉ CASALI BAHIA, TRF1 - 1ª CÂMARA 
REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 
26/09/2017 PAG.) 
 

 
Além de pretender atuar como órgão censor dos ADVOGADOS 
escolhidos pelas vítimas, também pretende atuar como órgão censor 
daquilo que o Juiz deve escrever em seu ato próprio e privativo, que é a 
prolação de sentença, sempre sujeita a recurso, reexame e 
modificação pelo Tribunal.  
 
A esse respeito, ao preservar a garantia de independência judicial, a 
LOMAN expressamente dispõe: 
 

Art. 41 - Salvo os casos de impropriedade ou excesso de 
linguagem o magistrado não pode ser punido ou 
prejudicado pelas opiniões que manifestar ou pelo teor 
das decisões que proferir. 
 

 
O STF também já posicionou sobre o tema, in verbis: 
 
 

EMENTA: LIMITES DA PROTEÇÃO JURÍDICA DISPENSADA 
AO MAGISTRADO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO 
JURISDICIONAL.  
- O Magistrado não pode ser punido ou prejudicado 
pelas opiniões que manifestar ou pelo teor das 
decisões que proferir, exceto se, ao agir de maneira 
abusiva e com o propósito inequívoco de ofender, incidir nas 
hipóteses de impropriedade verbal ou de excesso de 
linguagem (LOMAN, art. 41).  
-A ratio subjacente a esse entendimento decorre da 
necessidade de proteger os magistrados no 
exercício regular de sua atividade profissional, 



afastando - a partir da cláusula de relativa imunidade jurídica 
que lhes é concedida - a possibilidade de que sofram, 
mediante injusta intimidação representada pela instauração 
de procedimentos penais ou civis sem causa legítima, 
indevida inibição quanto ao pleno desempenho da 
função jurisdicional.  
- A crítica judiciária, ainda que exteriorizada em termos 
ásperos e candentes, não se reveste de expressão penal, em 
tema de crimes contra a honra, quando, manifestada por 
qualquer magistrado no regular desempenho de 
sua atividade jurisdicional, vem a ser exercida com a 
justa finalidade de apontar equívocos ou de censurar 
condutas processuais reputadas inadmissíveis.  
- Situação registrada na espécie dos autos, em que o 
magistrado, sem qualquer intuito ofensivo, agiu no estrito 
cumprimento do seu dever de ofício. 
(QC 501, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, 
julgado em 27/04/1994, DJ 28-11-1997 PP-62222  EMENT 
VOL-01893-01 PP-00093) 

 
 
Aqui, imputa-se “suspeição” a este juízo (pasmem!) por ter 
reconhecido e elogiado o excelente trabalho profissional dos 
advogados em um dos processos mais complexos do país! 
 
E quanto a eventuais críticas a serem feitas nos autos, a LOMAN também 
prevê essa garantia ao juiz, pois trata-se de proteção à própria atividade 
judicante. In verbis: 
 

Art. 36 - É vedado ao magistrado: 
(...) 
III - manifestar, por qualquer meio de comunicação, opinião 
sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou 
juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças, de 

órgãos judiciais, ressalvada a crítica nos autos e 
em obras técnicas ou no exercício do magistério. 

 
Este juízo cumpriu a norma processual, declinando nos autos, em seu 
ato privativo (SENTENÇA), os motivos que o levaram à aquela 
conclusão, cumprindo, assim, o dever de fundamentação das decisões, ao 
avaliar o trabalho realizado pelos advogados, o grau de zelo profissional e 
a natureza a importância da causa.  
 
 
 



Sobre o tema, cabe relembrar: 
 

PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. 
MAGISTRADO DE 1o GRAU. PARCIALIDADE. 
INEXISTÊNCIA.  
1. A prática de atos judiciais, como a prolação 
de sentença, insere-se nos poderes do 
magistrado de condução regular do processo. A 
imparcialidade e a isenção da conduta funcional de 
magistrados não se alteram em razão de julgamento (STF, 
AO no 1.517/MT).  
2. Decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo 
excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, 
porquanto ausentes elementos que demonstrem parcialidade 
do excepto (STJ, AgRg na ExSusp no 95/RJ; EDcl no AgRg 
na ExSusp no 108/PA). 3. Exceção rejeitada. 
 
(EXSUSP - Exceção de Suspeição - 838 0004524-
57.2013.4.05.8100, Desembargador Federal Fernando 
Braga, TRF5 - Segunda Turma, DJE - Data::01/08/2013 - 
Página::323.) 

 
  

E mais: 

 

PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ART. 254 
DO CPP. PREJULGAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. 
REJEIÇÃO.  
I - A simples exposição das convicções do magistrado, no 
exercício de sua função jurisdicional, não tem o condão 
de torná-lo suspeito, uma vez que a fundamentação das 
decisões judiciais é exigência constitucional (art. 93, IX, 
CF/1988). 
 II - A suspeição deve se basear em fatos comprovados 
nos autos e não em ilações inconclusivas da parte. E ela 
pode ocorrer na relação magistrado e parte; nunca 
magistrado e defesa técnica. Sem apontar qualquer dado 
concreto, incabível o acolhimento a suspeição aventada.  
III - Exceção de suspeição rejeitada. 
(EXSUSP 0032416-36.2017.4.01.3500, JUIZ FEDERAL 
LEÃO APARECIDO ALVES (CONV.), TRF1 - QUARTA 
TURMA, e-DJF1 01/07/2019 PAG.) 



Fato 6.b (As decisões proferidas para as Comissões de Baixo 
Guandu/ES e Naque/MG, replicadas para toda a bacia do rio 
Doce, contêm, à exceção de pequenas particularidades, dizeres 
e conclusões idênticos, e se traduzem como um estímulo à 
privatização do processo coletivo e à resolução das demandas 
por “blocos” de pessoas atingidas)  

 
Pretende-se afastar o juiz por isso????? 
 
É sério???? 
 
Enfim, para não ser repetitivo (quase impossível, infelizmente), 
chamo a atenção de que essa alegação, na linha do que captado pela 
AGU, AGE/MG, PGE/ES e MP/ES, somente reforça o desvirtuamento 
da presente exceção, ante o inconformismo com as decisões judiciais de 1ª 
e 2ª instância.  
 
 
Sobre o tema, colhe-se na jurisprudência do STJ: 
 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. OPERAÇÃO CAIXA DE PANDORA. ARTIGOS 95, I, 
E 100, § 1º, DO CPP. SÚMULA N. 284/STF. EXCEÇÃO DE 
SUSPEIÇÃO. ROL EXEMPLIFICATIVO. ARTIGO 254, I, DO 
CPP. NÃO INCIDÊNCIA. PRÁTICA DE ATOS 
INSTRUTÓRIOS E DECISÓRIOS POSTERIORMENTE 
REFORMADOS. INSUFICIÊNCIA PARA CARACTERIZAÇÃO 
DA PARCIALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.  
1. A ausência de demonstração pelo agravante das razões de 
vulneração aos dispositivos legais indicados como violados, 
impedem o conhecimento do recurso pela aplicação analógica 
do óbice previsto na Súmula n. 284/STF. 
(...) 
3. Para caracterizar a suspeição prevista na legislação 
processual penal vigente (artigo 254, I, do CPP), a inimizade 
entre as partes deve ser pública, recíproca e estar fundada em 
atritos ou agressões mútuas, não podendo se relacionar com 
meras rusgas que podem ocorrer no ambiente profissional 
(HC 204.956/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta 
Turma, julgado em 18/09/2012, DJe 03/10/2012). É do juiz 
que deve partir a amizade íntima ou a inimizade capital, e não 
da parte em relação ao magistrado. Afinal, é do juiz que se 
espera a imparcialidade necessária para a prolação de uma 
decisão justa (DE LIMA, Renato Brasileiro. Manual de 



Processo Penal. Editora JusPODIVM, 3ª edição, 2015, p. 
1.191). 
4. A prática de atos instrutórios e decisórios pelo 
Magistrado no exercício de sua função jurisdicional 
praticados em desconformidade com os interesses das 
partes, ainda que posteriormente reformados pelas 
instâncias superiores, não são suficientes para fins de 
configuração de suspeição do Juiz, já que o exercício 
legítimo da função jurisdicional encontra-se 
albergado pela garantia da independência 
funcional do Juiz e pelo sistema do livre 
convencimento motivado. 
5. Agravo regimental não provido. 
(AgRg no AREsp 1053034/DF, Rel. Ministro REYNALDO 
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 
19/10/2017, DJe 27/10/2017) 

 
 
 
Fato 6.c (É questionável a alegada justeza do procedimento 
indenizatório apresentado pelas novas comissões, pois não se 
fundamenta em laudos, pareceres, estudos e dados pertinentes 
às indenizações)  

 
Sem comentários! 
 
Me reporto ao Item anterior.  
 

 

Fato 6.d (A matriz de danos judicial não trouxe pacificação 
social, não garantiu a efetividade e a justeza do direito 
indenizatório e, pior ainda, tornou mais vulneráveis aqueles 
que já o eram)  

 

Sem comentários! 
 
Me reporto ao Item anterior e a todas as manifestações constantes dos 
autos que desmentem veementemente essa afirmação.  
 

 

 



FATO 7: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E 
RELACIONAMENTO COM AS PARTES 

 

Em apertada síntese, os excipientes apresentam os seguintes “fatos” como 
causa de suspeição:  

 
a) Juiz Federal da 12ª Vara Federal vem, reiteradamente, tratando de 

modo desigual as partes processuais, demonstrando inclinação em 
tomar decisões em favor de algumas delas, afastando-se do dever 
de imparcialidade; 
 

b) Petição da AGU requerendo a abertura do Eixo Prioritário 13, 
visando à restruturação interna da Fundação Renova foi 
despachada em regime de urgência; 
 

c) Eixo Prioritário n. 3 (autos n. 1000321-98.2020.4.01.3800 - 
“Reassentamento das comunidades atingidas”) que trata do 
reassentamento de GESTEIRA não tem sido impulsionado. 

 
Como era de se esperar, todas as narrativas são falsas e partem de 
ilações da parte excipiente que busca confundir e comparar fatos que 
são inconfundíveis e incomparáveis. 
 
Para usar uma linguagem popular, infelizmente aplicável ao caso, devo 
dizer que a parte excipiente pretende comparar “banana” com 
“avião” ou “abacate com bicicleta” 
 
Examino articuladamente cada imputação.  
 
Vejamos no detalhe.  
 

Fato 7.a (Juiz federal da 12ª vara federal vem, reiteradamente, 
tratando de modo desigual as partes processuais, 
demonstrando inclinação em tomar decisões em favor de 
algumas delas, afastando-se do dever de imparcialidade)  

 

A parte excipiente confunde e compara, de propósito, peças processuais 
distintas em processos judiciais distintos.  
 
Preliminarmente, reafirmo aqui que dentro do mesmo processo 
(PJE), todas (rigorosamente todas) as manifestações das partes 
(polo ativo e polo passivo) são tratadas de modo isonômico, já 



que são apreciadas conjuntamente pelo juízo quando do exame dos 
autos.  
 
Volto a dizer: dentro do mesmo processo, todas as manifestações das 
partes e interessados (quer do polo ativo, quer do polo 
passivo) são examinadas conjuntamente por este juízo.  
 
Agora, é evidente que NÃO se pode comparar um pedido formulado em 
um processo X, versando sobre o tema X.1, com outro pedido formulado 
no processo Y, por outra parte, versando sobre o tema Y1.  
 
Processos distintos, com partes distintas e petições distintas, 
versando sobre temas distintos são despachados em momentos 
distintos. Simples assim! 
 
A parte excipiente, valendo-se clara distorção das informações, pretende 
comparar uma dada petição juntada em um processo X, com outra 
petição, juntada por parte distinta, em processo distinto Y.  
 
Pretende, portanto, comparar “banana” com “avião”.  
 
O que precisa ficar absolutamente claro é que – dentro do mesmo 
processo (PJE) – as manifestações das partes (tanto polo 
passivo, quanto polo ativo) são examinadas 

conjuntamente, no mesmo momento, dando-lhes tratamento 
isonômico. Por vezes, há que se considerar que – mesmo dentro de um 
único processo – o grau de urgência de uma dada manifestação pode ser 
diferente de outra, em razão da natureza do direito invocado.  
 
Trago aqui prova documental que comprova esse tratamento 
isonômico dentro do mesmo processo, afastando as ilações em sentido 
diverso.  
 
DOCUMENTOS ID’s 511630368, 511630370, 511630373, 
511630374, 511630376, 511630377 atestam e comprovam 
de forma inquestionável que – dentro do mesmo processo 
(PJE) – todas as partes tiveram tratamento isonômico, de 
modo que os pedidos (quer do polo ativo, quer do polo 
passivo) foram examinados a tempo e modo, de forma 
conjunta.  
 
O que os excipientes procuram, no entanto, é confundir essa 
informação, comparando (de modo indevido) petições distintas, em 
processos distintos, versando sobre partes distintas e, sobretudo, 
temas distintos.    
 



 
Há aqui uma informação importante! 
 
Cabe relembrar que o “CASO SAMARCO” é conhecido como um dos casos 
mais complexos da história do judiciário brasileiro sendo que, apenas 
aqui na Justiça Federal, gravitam em tono do mesmo mais de 200 
(duzentas) ações, “eixos prioritários”, “ações principais”, cada qual com 
partes distintas, temas distintos e objetos distintos, de modo que 
é absolutamente IMPOSSÍVEL que este juízo (ou qualquer outro) passe 
em revista - diariamente - todos os processos para verificar se existem 
ou não petições  juntadas pelas partes.  
 
Volto a dizer: é absolutamente IMPOSSÍVEL para qualquer juiz ou 
desembargador passar em revista, diariamente, todos os processos que 
constam do seu acervo para ver se (hipoteticamente) as partes juntaram 
alguma petição ou formalizaram algum requerimento.  
 
Em qualquer secretaria de vara ou tribunal há um fluxo normal 
de trabalho que é desenvolvido pelos servidores, cumprindo as 
metas do CNJ. 
 
É evidente, portanto, que compete à parte interessada solicitar 
despacho/atendimento com o juiz (aliás como ocorre 
diariamente em todos os processos da justiça 
brasileira, em todas as instâncias) para tratar de algum tema 
considerado urgente, mostrando ao juiz a urgência do pedido e 
solicitando as providências cabíveis.  
 
Pois bem! 
 
Afirmo aqui que nos últimos 07 meses NÃO HOUVE – por parte dos 
excipientes - qualquer solicitação de despacho/atendimento com este 
juízo para tratar de qualquer petição juntada aos autos, muito menos 
eventual invocação de urgência.  
 
Os DOCUMENTOS trazidos aos autos atestam e comprovam que as 
petições e requerimentos formulados pela parte excipiente já foram sim 
examinados, a tempo e modo e de forma conjunta, na mesma data em 
que foram apreciadas TODAS as demais petições e manifestações 
constantes de cada um dos autos.  
 

 

 

 



 

Fato 7.b (Petição da AGU requerendo a abertura do EIXO 
PRIORITÁRIO 13, visando à restruturação da Fundação 
Renova)  

 
Novamente, a parte excipiente falta com a verdade, criando ilações 
divorciadas da realidade.  
 
Vamos às provas. 
 
No dia 10 de março de 2021, a ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO – 
AGU entrou em contato com o Gabinete desse juízo solicitando 
despacho com o juiz, em razão de demanda urgente a ser formalizada 
pelo IBAMA, FUNAI, ANM e COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF.  
 
Prontamente este juízo disponibilizou o atendimento solicitando pela 
AGU, tomando ciência das razões que a levaram a peticionar em regime 
de urgência.   
 
Conforme DOCUMENTO ID 512895993, a manifestação da AGU foi 
protocolada por e-mail institucional (em razão de inoperância 

do PJE) às 15 hs 38min. In verbis: 
 
 

 

 

 



Imediatamente na sequência (15hs 42min), a Oficial de Gabinete 
desse juízo encaminhou, para o e-mail institucional desse magistrado, a 
solicitação urgente formalizada pela AGU (ID 512895995). In verbis: 
 

 

 

 

 

 
Desde aquele instante (horário forense) este juízo, por entender urgente 
a solicitação do CIF-AGU, passou a se debruçar sobre o tema.  
 
Assim sendo, é totalmente FALSA a alegação da parte excipiente de que o 
juízo tomou ciência apenas às 19 hs 30min e, em apenas 02 horas, teria 
prolatado decisão relâmpago em favor da AGU. 
 



Os fatos e registros comprovam, ao contrário, que este juízo oficialmente 
tomou ciência às 15 hs e 42 min, tendo sido prolatada a decisão apenas 
as 23 hs e 10 min, portanto, mais de 08 horas da solicitação.  
 
A decisão, ademais, comprova que este juízo – diga-se de passagem – 
REJEITOU a maioria dos pedidos formulados pela AGU-CIF.  
 
A verdade dos autos, comprovada aqui por registros e documentos 
materiais, atesta que: 
 

a) Juízo recebeu formalmente a petição as 15hs 42min, 
através de e-mail  institucional do TRF1; 
 

b) Trabalhou por quase 08 horas seguidas no exame do caso, 
por entender que era realmente urgente;  

 
c) REJEITOU a imensa maioria dos pedidos formulados pela 

AGU-CIF.  
  
 
Após a decisão, os autos foram, então, encaminhados à secretaria da vara, 
a quem cabe dar cumprimento às providências administrativas.  
 

 

Fato 7.c (Eixo Prioritário nº3 (autos n. 1000321-
98.2020.4.01.3800 - “Reassentamento das Comunidades 
Atingidas”) que trata do reassentamento de GESTEIRA)  
 

Novamente, a parte excipiente falta com a verdade.  
 
DOCUMENTO ID 511630373 comprova, de forma inquestionável, que 
todos (rigorosamente todos) os pedidos e requerimentos formulados no 
âmbito do Eixo Prioritário 3 foram examinados e despachados de 
forma conjunta, na mesma data, tanto aqueles formulados pelo polo 
ativo, quanto aqueles formulados pelo polo passivo. In verbis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 



 
 
 
Todos os requerimentos e solicitações foram examinados, de forma 
conjunta e isonômica, na mesma data. (Ver ID 511630373) 
 
Trata-se, portanto, de prova material que desmente categoricamente as 
ilações lançadas nessa exceção.  
 
Há, ainda, uma informação importantíssima “omitida” pela 
parte excipiente, que diz respeito ao mérito do reassentamento de 
GESTEIRA. 
 
Conforme se depreende do processo PJE Nº 1042050-
07.2020.4.01.3800, mais de 70% por cento das famílias do Distrito de 
GESTEIRA – representadas por advogados constituídos - JÁ FORAM 
REASSENTADAS no Programa de Reassentamento Familiar, 
homologado e sentenciado por esse juízo.  
 
Portanto, as famílias do REASSENTAMENTO DE GESTEIRA, na 
sua maioria, já foram reassentadas por intermédio do Reassentamento 
Familiar, devidamente implementado pela Fundação Renova que, 
inclusive, contou a cautela extra desse magistrado em designar audiências 
para colheita dos depoimentos pessoais de cada uma das vítimas.  



Tem-se, aqui, mais uma extraordinária realização em favor das vítimas, 
ao desenvolver-se um programa de reassentamento verdadeiramente 
efetivo, também de adesão facultativa, permitindo que as famílias 
atingidas reconstruam rapidamente seus lares.  
 
Essas informações são públicas e constam dos autos acima. In verbis: 
 
 
 
 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 



FATO 8: AUSÊNCIA DE TRATAMENTO PARITÁRIO ENTRE 
COMISSÕES LOCAIS. A COMISSÃO DE ATINGIDOS DE 
COLATINA/ES TEVE CANCELADA A DISTRIBUIÇÃO DE SEU 
PETICIONAMENTO ELETRÔNICO E FOI PRETERIDA EM FAVOR 
DE COMISSÃO PATROCINADA PELA ADVOGADA RICHARDENY 
LEMKE 

 

Confesso que não foi possível compreender as alegações dos excipientes, 
já que são estranhas e totalmente desconhecidas desse juízo.  
 
Os fatos narrados em nada (rigorosamente nada) dizem 
respeito a esse juiz.  
 
Ao buscar esclarecimentos junto ao setor competente da Justiça Federal 
(setor de distribuição), obtive a informação de que o processo 
mencionado pela parte excipiente foi cancelado, de ofício, pelo 
próprio sistema de distribuição do PJE, em razão de 
irregularidades no peticionamento pelo advogado.  
 
Foi o advogado que peticionou de forma errada, dando causa ao 
cancelamento pelo sistema.  
 
Segundo apurado, tratava-se de petição protocolizada em desacordo 
com os normativos do TRF1 e, nesse sentido, o próprio sistema, de 
ofício, promoveu o cancelamento. In verbis: 
 

 

 

 

 



 

 

Ao indagar o setor responsável (Setor de Distribuição da Justiça 
Federal) o que tinha acontecido, recebemos a seguinte informação (ID 
511399062 e ID 511399061): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Portanto, o referido processo foi cancelado, de ofício, pelo sistema PJE 
em razão das irregularidades no peticionamento pelo Advogado.  
 
DOCUMENTOS ID 511399061 e ID 511399064 comprovam que o 
cancelamento se deu no âmbito da Seção de Distribuição da SJMG e que 
os autos sequer chegaram ao conhecimento da 12ª Vara Federal. In 
verbis: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
Não há (e nunca houve) qualquer participação deste juízo (juiz, 
gabinete e secretaria da vara) quanto aos fatos narrados, os quais – 
inclusive  - são totalmente desconhecidos e exógenos à atuação 
do  juízo e da vara. 
 
Busca-se a suspeição do juiz por fatos ocorridos no Setor de Distribuição 
da Justiça Federal, praticados de ofício pelo sistema PJE, vinculados à 
Direção do Foro e ao TRF1.  
 
Tem-se aqui, infelizmente, mais uma prova do padrão amador 
e irresponsável de atuação.   
 
Todas as ilações apresentadas (que nada tem a ver com a 
atuação deste juízo) foram desmentidas e afastadas pelas 
informações prestadas pelo Setor de Distribuição da Justiça Federal.  
 

 



FATO 9 - O CASO DO PLANO DE AÇÃO DE SAÚDE DE BARRA 
LONGA: PRETERIÇÃO DA ACP Nº 1000504-
03.2020.4.01.3822 AJUIZADA PELO MPF: REALIZAÇÃO DE 
OUTRO EVENTO EXTRAPROCESSUAL, COM ORIENTAÇÃO DAS 
PARTES  

Confesso que, novamente, não foi possível compreender as alegações dos 
excipientes, já que os fatos narrados em nada (rigorosamente 
nada) dizem respeito a esse juízo.  
 
Revisitando as SENTENÇAS prolatadas e os arquivos desse juízo, foi 
possível depreender que a ação ajuizada pelo MPF (PJE Nº 1000504-
03.2020.4.01.3800) foi extinta sem julgamento de mérito na data de 
29 de junho de 2020 (há 10 meses atrás), em razão da evidente 
ilegitimidade ativa do Parquet Federal para buscar, em nome próprio, 
direito de titularidade exclusiva do Município.  
 
No âmbito da referida ação (PJE Nº 1000504-03.2020.4.01.3800), a parte ré 
(SAMARCO, VALE e BHP) – de forma expressa – arguiu a preliminar 
de ilegitimidade ativa, o que foi acolhida pelo juízo, em razão da 
pacífica jurisprudência do TRF1 e do STJ sobre a matéria.  
 
Portanto, esse juízo, cumprindo a sua missão de decidir os processos e 
fundamentar suas decisões, julgou o processo e o extinguiu sem 
julgamento de mérito, por entender que o MPF não pode perseguir em 
juízo direito que é de titularidade exclusiva do Município. A sentença, 
pública e exaustivamente fundamentada, encontra-se em sintonia 
com a pacífica jurisprudência do TRF1 e do STJ.  
 
A sentença, inclusive, é objeto de recurso de apelação perante o 
TRF1.  
 
Ademais, o DOCUMENTO ID 512671572 comprova que, em 19 de maio de 
2020, o então Procurador-Geral do Município de Barra Longa, 
Dr. Télesmi Acácio de Jesus Cruz, procurou este juízo solicitando a 
realização de um Despacho/Atendimento exatamente para tratar do 
Plano de Saúde de Barra Longa. In verbis: 
 

 

 

 

 



 

 

Posteriormente, no dia 22 de maio de 2020, a Oficial de Gabinete 
desse juízo confirmou a realização do despacho/atendimento, 
designando-o para o dia 28 de maio de 2020. In verbis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
No dia 25 de maio de 2020, a Oficial de Gabinete desse juízo 
encaminhou o Link de acesso à videoconferência. In verbis: 
 
 

 



 

 
 
 
No dia 28 de maio de 2020, o Procurador-Geral de Barra Longa 
confirmou a sua participação e informou que a Secretária Municipal 
de Saúde (Dra. Raquel Gonçalves) também iria participar. In verbis: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Os DOCUMENTOS ID’s 514420851 e 514420855 comprovam que foi 
o Procurador-Geral do Município de Barra Longa que solicitou 
despacho/atendimento com este juiz exatamente para tratar do Plano 
de Saúde de Barra Longa que já estava em discussão há vários anos 
com a Fundação Renova, sem qualquer solução.  
 



O registro (ID 514420855) claramente comprova que foi o então 
Procurador-Geral do Município de Barra Longa que (após 
conversar com “Lídia” da Fundação Renova) procurou este 
juízo para despachar sobre o assunto.  
 
Nos termos em que preconiza o Estatuto da OAB, este juízo recebeu o 
referido Procurador-Geral para que o mesmo pudesse apresentar suas 
reivindicações.  
 

Art. 7º São direitos do advogado: 
 
I - exercer, com liberdade, a profissão em todo o 
território nacional; 
(…) 
VIII - dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas 
e gabinetes de trabalho, independentemente de horário 
previamente marcado ou outra condição, observando-se a 
ordem de chegada; 

 
O referido despacho/atendimento contou com a presença do então 
Procurador-Geral do Município de Barra Longa, Dr. Télesmi 
Acácio de Jesus Cruz, assim como da então Secretária Municipal de 
Saúde, Dra. Raquel Aparecida Gomes Gonçalves, juntamente com a 
Oficial de Gabinete deste juízo. In verbis: 
 
 

 



DOCUMENTOS ID’s 515653411 e 515653410 contêm o 
inteiro teor do despacho/atendimento, o qual – de forma 
irretocável – desmente as falácias irresponsáveis dos 
excipientes e comprovam a lisura e a correção deste juiz.  
 
O “vídeo” comprova que este juiz nada mais fez do que ouvir as 
demandas do Município de Barra Longa, se inteirando do assunto e, com 
isso, incentivando a conciliação, recomendando que as partes 
estabelecessem um diálogo direto e produtivo, tal como preconiza o CPC, 
in verbis: 
 

Art. 3º Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou 
lesão a direito. 

§ 2º O Estado promoverá, sempre que possível, a 
solução consensual dos conflitos. 

§ 3º A conciliação, a mediação e outros métodos de 
solução consensual de conflitos deverão ser 
estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e 
membros do Ministério Público, inclusive no curso do 
processo judicial. 

 
O “vídeo” comprova que o juiz, a todo momento, pede para que as partes 
(elas próprias) conversem diretamente e busquem identificar os 
pontos de convergência e divergência, a fim de que todos tivessem maior 
clareza do cenário e facilitassem a solução consensual.   
 
Portanto, o inteiro teor do “vídeo” (ID 515653411 e 515653410) 
comprova o padrão mentiroso de atuação dos excipientes nessa 
exceção, próprio do sensacionalismo  barato, e, sobretudo, de quem não 
tem qualquer compromisso com a seriedade do processo.  
 
Pois bem! 
 
Prosseguindo nas pesquisas, foi possível identificar que em 29 de junho 
de 2020 (portanto mais de 30 dias depois do despacho com 
esse juiz) o próprio Município de Barra Longa, titular do direito, 
resolveu ajuizar ação própria buscando resolver o conflito com a 
Fundação Renova em relação ao Plano de Saúde.  
 
O Município de Barra Longa ajuizou então, em nome próprio, ação 
objetivando a implantação do Plano de Saúde de Barra Longa, 
conforme se depreende do PJE n° 1024832-63.2020.4.01.3800.  



Esta ação acabou sendo definitivamente resolvida por meio da 
conciliação em que as partes interessadas chegaram a um acordo 
final quanto ao tema do Plano de Saúde e também sobre Transbordo dos 
Resíduos Sólidos.  
 
Portanto, foram as próprias partes (NOVAMENTE SEM A 
INTERVENÇÃO DO MPF) que, através do diálogo direto e produtivo, 
resolveram definitivamente o conflito através da celebração de ACORDO 
JUDICIAL.  
 
Este, inclusive, foi assinado pelo Prefeito Municipal, pela Secretária 
Municipal de Saúde e pelo então Procurador-Geral do Município.  
 
 
 
 

 

 



 

 



 

Apresentado em juízo para exame de legalidade e constitucionalidade, o 
ACORDO FINAL contemplando todo o Plano de Saúde de Barra 
Longa (e também a questão do transbordo dos resíduos 
sólidos) foi homologado judicialmente por sentença transitada em 
julgado e a questão definitivamente resolvida (ID’s 514430846 e 
514430866).  In verbis: 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

E quanto ao Transbordo dos Resíduos Sólidos, in verbis: 

 

 



 

Vê-se, portanto, que as partes, mediante diálogo e conciliação, resolveram 
colocar fim à lide por meio de ACORDO FINAL, homologado e 
transitado em julgado.  
 
 
 
 



 
 
 
Ao que tudo indica, o MPF sente-se “frustrado” pelo fato de as partes 
terem resolvido (elas próprias) o conflito, de forma definitiva, por meio 
da conciliação e do diálogo.  
 
Há, aqui, um fato importante a ser dito.  
 
Todo o PLANO DE SAÚDE DE BARRA LONGA, homologado 
judicialmente, foi negociado com a Fundação Renova nos anos de 2018, 
2019 e 2020, pela gestão anterior do Município de Barra Longa.  
 
Com o processo eleitoral (eleição municipal) de 2020, o então Prefeito 
(que negociou o Plano de Saúde) não foi reeleito, de modo que, 
em 2021, assumiu uma nova gestão no Município de Barra Longa.   
 
Essa nova gestão (opositora à anterior), composta por novo Prefeito, nova 
Secretária de Saúde e novo Procurador-Geral, veio aos autos e, de forma 
leal e corajosa, elogiou o Plano de Saúde celebrado pela gestão anterior. 
In verbis: 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

E ainda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

E de forma explícita: 
 
 
 



 
 
 
 



Isso comprova, de forma inquestionável, que o Plano de Saúde de 
Barra Longa foi extremamente adequado aos interesses municipais, 
sendo – inclusive – elogiado pela nova gestão que se iniciou em 2021.  
 
A verdade é que o MPF não concorda com a sentença que afirmou a sua 
ilegitimidade ativa e, no mérito, sente-se “frustrado” porque o Plano de 
Saúde negociado e construído pelo Município de Barra Longa 
diretamente com a Fundação Renova, através da conciliação (e sem a 
sua participação), é adequado e elogiado por todos os seus 
destinatários.  
 
Pelo visto, sente-se “frustrado” porque as partes conseguiram resolver o 
conflito.  
 
A parte excipiente quer afastar o juiz por suspeição, por ter proferido 
sentença em sintonia com a jurisprudência do TRF1 e do STJ, e porque as 
partes (elas próprias) - sem a presença do MPF – conseguiram 
encerrar um conflito de anos através da conciliação e do 
diálogo, mediante a construção de um Plano de Saúde elogiado por 
todos.  
 
Trata-se, portanto, de mais um fato que bem demonstra o modus 
operandi da parte excipiente.  
 

 

CONCLUSÃO - FATOS ESPECÍFICOS 

 

Diante do exposto e de toda a documentação apresentada, ficou evidente 
o desconhecimento dos fatos, assim como o intuito deliberado em 
construir narrativas falsas, a partir de suas próprias ilações, 
sensacionalismos midiáticos, declarações encomendadas e vídeos 
claramente editados e manipulados.  
 
Todos os fatos (rigorosamente todos) foram enfrentados e firmemente 
refutados, não com base em meras alegações contrárias, mas sim por 
meio de registros, provas, documentos e gravações constantes 
dos próprios sistemas do TRF1, constituindo, pois, prova 
documental irrefutável.    
 
Nenhum fato ou apontamento ficou sem a devida resposta! 
 



A verdade é que a parte excipiente, desesperada por reencontrar algum 
tipo de discurso na bacia e sem fatos concretos para apresentar, “tentou 
a sorte” na construção de narrativas mentirosas e diversionistas.  
 
Não imaginava, porém, que TODOS os atos desse juízo são 
registrados, documentados, gravados e arquivados nos  
sistemas internos do TRF1, comprovando, assim, a seriedade com 
que esse juízo preside e conduz um dos processos mais importantes 
da Justiça Federal.  
 
A esse respeito, relembro a norma do CÓDIGO DE ÉTICA DA 
MAGISTRATURA NACIONAL, segundo a qual: 
 
 

Art. 10. A atuação do magistrado deve ser transparente, 
documentando-se seus atos, sempre que possível, 
mesmo quando não legalmente previsto, de modo a 
favorecer sua publicidade, exceto nos casos de sigilo 
contemplado em lei. 

 
 
“Apostou tudo nas ilações” mas perdeu frente aos registros, provas, 
documentos e gravações.  
 
“Tentou a sorte na mentira” mas sucumbiu frente a verdade dos 
fatos.  
 
Como bem apontou a AGU-CIF, a AGE/MG, a PGE/ES, o FÓRUM DE 
PREFEITOS DO RIO DOCE e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESPÍRITO SANTO – MP/ES, a parte excipiente utilizou-se da presente 
exceção de suspeição como instrumento de contorno das decisões de 
1ª e 2ª Instâncias que lhe foram desfavoráveis! 
 
Vejamos agora as importantíssimas considerações finais, essenciais 
para que se compreenda todo o cenário que envolve o “CASO SAMARCO”.  
 

 

III) DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Em sede de considerações finais, este juízo irá demonstrar: 
 
 



i) as inúmeras manifestações de APOIO ao trabalho 
realizado por este juízo ao longo dos últimos anos no 
âmbito do “CASO SAMARCO”, bem como ao sistema 
indenizatório simplificado; 
 

ii) de forma consolidada o regime jurídico da suspeição de 
magistrado no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça e dos demais Tribunais Federais. 
 
 
 

 
DAS INÚMERAS MANIFESTAÇÕES DE APOIO AO 
JUIZ E AO SISTEMA INDENIZATÓRIO 
SIMPLIFICADO  
 
 
Conforme se viu acima, todos os “apontamentos” foram esclarecidos e 
veementemente refutados através de registros e documentos (prova 
material) que comprovam a atuação superficial, fundada apenas em 
ilações diversionistas e narrativas falsas.   
 
 
Nenhum fato ficou sem resposta.  
 
 
Esse comportamento raso e belicoso (que visa tão somente 
“eternizar” o conflito) e que vem se repetindo ao longo dos anos, 
fez com que diversas instituições e entidades – cansadas desse 
modus operandi – viessem a juízo, de forma corajosa, mostrar 
publicamente sua insatisfação e, ao mesmo tempo, reafirmar o apoio e 
a confiança à atuação desse juízo.  
 
 
Vejamos no detalhe: 

 
 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO  - 
MPE/ES 

 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO – MPE/ES que 
sempre acompanhou, pari passu, todos os processos envolvendo o 
“CASO SAMARCO”, elogiando, inclusive, a instituição do sistema 



indenizatório simplificado, manifestou, por diversas vezes, o seu apoio e 
a sua confiança na condução do feito por este juízo.  
 
 
 
Quanto ao sistema indenizatório simplificado, o MP/ES acompanhou 
todo o sofrimento das vítimas durante os 05 anos e participou, de forma 
ativa, juntamente com este juízo, na idealização, construção e 
implementação do novo sistema para os atingidos do Espírito Santo.  
 
A extraordinária Promotora de Justiça, Dra. MÔNICA BERMUDES 
MEDINA PRETTI, Coordenadora do Grupo de Trabalho de 
Recuperação do Rio Doce – GTRD, respeitada e admirada por todos, 
juntamente com os demais Promotores de Justiça atuantes nas cidades do 
Espírito Santo impactadas pela lama, contribuíram, de forma decisiva, 
para a construção e implementação do sistema indenizatório 
simplificado, que permitiu a indenização de milhares de vítimas, 
mostrando ao país seu compromisso com a seriedade do processo e 
comprometimento a resolução efetiva do conflito.  
 
Por esse motivo, e sobretudo por ter participado e contribuído para a 
implementação do sistema simplificado, é que o MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – MP/ES sempre se 
posicionou de forma favorável, defendendo enfaticamente o novo sistema. 
In verbis:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

 



 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – 
MP/ES, de forma pública, inclusive em petição dirigida ao próprio 
TRF1, assim se manifestou sobre o trabalho realizado por este juízo. In 
verbis: 
 
 
 
 
 



 
 



 
 
 
E quanto a exceção de suspeição manejada contra esse magistrado, o 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – 
MP/ES também se manifestou de forma contrária, ressaltando que 
um processo complexo com o “CASO SAMARCO”  
 

“(...) exige do juiz uma posição mais ativa e 
participativa, combinada com um processo 
preocupado em dar tutela ao caso concreto. A 
visão publicística não fez com que o processo 
deixasse de ser das partes, mas deu a ele uma 
maior finalidade, o que o tornou, também, da 
justiça. A ideia de um juiz gestor foi 
consolidada no CPC de 2015 que trouxe 
disposições de poderes, deveres e 
responsabilidades do magistrado”.  (ID 509303868) 

 
 

Ao final, de forma muito firme, reafirmou a confiança nos trabalhos 
desenvolvidos por este juiz e posicionou-se de forma contrária à 
arguição de suspeição.  In verbis: 
 
 
 
 



 
 

 

 



 
 
 
 
Diante do exposto, fica claro que, tanto este juízo, quanto o novo sistema 
indenizatório, têm o integral apoio e confiança do MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – MPE/ES, 
representado pela Promotora de Justiça e Coordenadora da Força-Tarefa 
do Grupo de Trabalho de Recuperação do Rio Doce – GTRD e dos demais 
Promotores de Justiça atuantes nas localidades impactadas.  
 
 
 
 
 
 



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO – AGU, COMITÊ 
INTERFEDERATIVO – CIF,  ESTADO DE MINAS 
GERAIS,  ADVOCACIA GERAL DE MINAS GERAIS 
– AGE/MG, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - 
PROCURADORIA GERAL DO ESPÍRITO SANTO – 
PGE/ES 

 
 
A UNIÃO (IBAMA, ICMBio, ANM, ANEEL, ANA, CIF e FUNAI), por 
intermédio da ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO -AGU, juntamente 
com o ESTADO DE MINAS GERAIS (AGE/MG) e o ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO (PGE/ES), de igual modo, sempre elogiaram e 
defenderam o sistema indenizatório simplificado, e já manifestaram, 
publicamente, o seu apoio e a sua confiança na condução do “CASO 
SAMARCO” por este juízo.  
 
 
Quanto ao sistema indenizatório simplificado, opcional e facultativo, a 
UNIÃO-CIF (AGU), o ESTADO DE MINAS GERAIS (AGE/MG) e o 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (PGE/ES), em manifestação 
conjunta encaminhada ao TRF1, reafirmaram a legalidade, 
legitimidade e constitucionalidade do novo sistema, in verbis: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 
 

 
 
 
E ainda: 
 



 
 

 
 
 
Os três entes públicos (UNIÃO, ESTADO DE MINAS GERAIS e 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO) afetados diretamente pelo 
rompimento da barragem de Fundão, em manifestação irretocável, 
mostraram a total impropriedade jurídica de se pretender, ao arrepio 
da legislação, impor um regime de tutela e curatela 
ministerial/defensorial para pessoas maiores e capazes, subjugando e 
subtraindo-lhes a autonomia da vontade e o direito de gerir seus próprios 
interesses jurídicos.   
 
 
Do mesmo modo, a AGU, AGE/MG e PGE/ES, de forma pública, 
inclusive em petição dirigida ao próprio TRF1, também se manifestaram 
sobre a condução do “CASO SAMARCO” por este juízo. In verbis: 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Quanto a exceção de suspeição em si, a AGU-CIF, AGE/MG e PGE/ES, 
conforme se depreende de ID 506309108, novamente reafirmaram o 
apoio e a confiança na condução do processo por este juízo e, no mérito, 
manifestaram-se de forma contrária à suspeição, pugnando, 
inclusive, pela sua REJEIÇÃO liminar.   In verbis: 
 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
Diante do exposto, fica claro que, tanto este juízo, quanto o novo sistema 
indenizatório, têm o integral apoio e a confiança da UNIÃO-CIF (AGU), 
do ESTADO DE MINAS GERAIS (AGE/MG) e do ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO (PGE/ES).  
 
 
 
FÓRUM PERMANENTE DOS PREFEITOS DO RIO 
DOCE  
 
 
O FÓRUM PERMANENTE DOS PREFEITOS DO RIO DOCE, 
entidade representativa dos 40 Municípios atingidos pelo rompimento 
da barragem de Fundão em Mariana/MG, manifestou, publicamente, 
por  mais de uma vez, o seu apoio e a sua confiança na condução do 
“CASO SAMARCO” por este juízo (ID 509244917). In verbis: 



 
 
 
 



 
 
 
 



E no que se refere ao sistema indenizatório simplificado atacado nessa 
exceção de suspeição, o FÓRUM PERMANENTE DOS PREFEITOS 
DO RIO DOCE veio aos autos se posicionar totalmente a favor 
do novo sistema indenizatório (ID 509244908), ressaltando as suas 
vantagens e os seus inúmeros benefícios para as vítimas. In verbis: 
 



 
 
 
 
 



 
 



 

 
 
 
Tem-se, aqui, um testemunho favorável dos 40 Prefeitos Municipais a 
favor do novo sistema indenizatório, autoridades que estão próximas à 
realidade local da bacia do rio Doce, convivem e possuem contato 
pessoal e direito com as vítimas.  
 
Trata-se, portanto, de mais uma prova irrefutável das mentiras e falácias 
construídas pela parte excipiente no sentido de que o novo sistema não 
teria promovido justiça e pacificação social.  
 
Os depoimentos e as manifestações das vítimas e das autoridades locais 
mostram exatamente o contrário.   
 
Diante do exposto, fica claro que, tanto este juízo, quanto o novo sistema 
indenizatório, têm o integral apoio e a confiança dos 40 
MUNICÍPIOS diretamente impactados pelo rompimento da barragem 
de Fundão.  



ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICÍPIOS  - AMM 

 
 
A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICÍPIOS  - AMM, entidade 
representativa dos 853 Municípios de Minas Gerais, com mais de 68 
anos de atuação desde a sua fundação, de igual modo, manifestou, 
publicamente, o seu apoio ao sistema indenizatório simplificado 
(ID 509244908), assim como a sua confiança na condução do “CASO 
SAMARCO” por este juízo. In verbis: 
 
Diante do exposto, fica claro que, tanto este juízo, quanto o novo sistema 
indenizatório, têm também o apoio e a confiança da ASSOCIAÇÃO 
MINEIRA DOS MUNICÍPIOS  - AMM, entidade que representa os 
853 Municípios de Minas Gerais.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNIDADE QUILOMBOLA DE DEGREDO – 
PROVOS TRADICIONAIS DE LINHARES  
 
Este juízo tem, inclusive, o apoio dos QUILOMBOLAS, comunidade 
tradicional, composta por negros, rurais e quilombolas.   
 
Conforme se depreende da MANIFESTAÇÃO ID 506422921, a 
comunidade tradicional QUILOMBOLA DE DEGREDO, situada em 
Linhares/ES, compareceu em juízo para discordar da parte excipiente.  
 
A Comissão do Território Quilombola do Degredo, assessorada 
por sua assessoria técnica independente (ATI ASPERQD), afastou e 
refutou as narrativas falsas criadas pela parte excipiente quanto a 
condução e tratamento dispensado por este magistrado. In verbis:  
 

 

 
 

 
 
 
E quanto ao tratamento dispensado por este juízo aos QUILOMBOLAS 
DE DEGREDO (comunidade tradicional), os próprios atingidos 
afirmaram que: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
E quanto a regularidade e lisura dos processos conduzidos por este juízo, 
os QUILOMBOLAS DE DEGREDO (comunidade tradicional 
composta majoritariamente por negros e rurais), os 
próprios atingidos afirmaram que: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
E, de forma enfática, concluíram dizendo que: 
 
 

 
 
 
 
Diante do exposto, fica claro que este juízo têm o apoio e a confiança da 
COMUNIDADE QUILOMBOLA DE DEGREDO, comunidade 
tradicional composta majoritariamente por quilombolas negros e rurais, 
os quais encontram-se assessorados por assessoria técnica independente 
ATI ASPERQD e seus advogados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMISSÃO DE ATINGIDOS DE RIO DOCE  
 
Conforme se depreende da MANIFESTAÇÃO ID 506412482, os 
atingidos da cidade de Rio Doce/MG, cidade importantíssima na bacia 
e que dá origem ao rio Doce, compareceu em juízo para discordar da 
parte excipiente.  
 
A Comissão de Atingidos de Rio Doce, também assessorada pela 
assessoria técnica independente ATI CENTRO ROSA ROSA FORTINI, de 
forma muito firme, refutou as narrativas falsas criadas pela parte 
excipiente. In verbis:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 
 
 
 
 
 
 



E mais: desde a prolação da SENTENÇA que implementou o sistema 
indenizatório simplificado em Rio Doce, os atingidos têm 
reiteradamente manifestado apoio e agradecimento ao novo sistema. 
In verbis: 
 
 

 
 
 
 



 
Conforme se depreende da manifestação destemida dos atingidos de RIO 
DOCE, a parte excipiente “escolheu” meia dúzia de atingidos 
contrários ao sistema simplificado, normalmente aqueles envolvidos 
com pautas políticas e ideológicas locais, para - a partir das “declarações 
unilaterais” desses dissidentes (ínfima minoria) – construir uma 
narrativa falsa e claramente midiática, com o intuito de retomar o 
discurso em localidade que se libertou.  
 
As “declarações unilaterais” foram publicamente desmentidas, in 
verbis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

E quanto a receptividade do sistema indenizatório simplificado no 
território, as manifestações abaixo falam por si só: 

 

 

 

 



 

 



 
 
 



 
E ao tratar especificamente do sistema indenizatório simplificado para o 
território de RIO DOCE, os atingidos assim se manifestaram: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
E, ao final, conclui pela total isenção e imparcialidade desse juízo na 
condução do “CASO SAMARCO”. In verbis: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
Diante do exposto, fica claro que este juízo têm o apoio e a confiança dos 
ATINGIDOS DE RIO DOCE/MG, sendo certo que os depoimentos 
“encomendados” tem origem em ínfima minoria contrária ao novo 
sistema (o que é perfeitamente legítimo), inserida, porém, num 
contexto local de pautas políticas e ideológicas que, claramente, não 
representam os atingidos de Rio Doce.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMISSÕES DE ATINGIDOS DE MINAS GERAIS E 
DO ESPÍRITO SANTO  
 
 
Conforme se depreende das MANIFESTAÇÕES ID 506744877 e ID 
506909443, mais de 30 (trinta) COMISSÕES DE 
ATINGIDOS, representativas dos direitos e interesses das vítimas do 
rompimento da barragem de Fundão, espalhadas em diversos municípios 
ao longo da bacia do rio Doce e região oceânica, compareceram em juízo 
para refutar as ilações apresentadas pela parte excipiente, reforçando o 
apoio e a confiança ao juiz, bem como ao sistema indenizatório 
simplificado. 
 

Aqui há um fato importante a ser ressaltado.  
 

Não se trata apenas de uma ou outra Comissão isolada, mas – ao 
contrário - mais de 30 (trinta)  Comissões de Atingidos 
(localizadas em mais de 800 km de extensão) vieram a juízo 
mostrar a ilação diversionista criada “ad hoc” pela parte excipiente. In 
verbis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

E ainda: 
 
 



 
 
 
Tem-se, aqui, COMISSÕES que localizam em 02 estados da federação 
(MG e ES), distantes umas das outras, cada qual composta por atingidos 
de sua respectiva localidade, e também cada qual representada por 
advogados distintos, atuantes em estados diferentes.  
 
E ainda: 
 
 

 
 
 
O sentimento das vítimas quanto a atuação da alegada “Força Tarefa” ao 
longo dos últimos 05 anos fica muito evidente na passagem abaixo, fator 
– inclusive - que justificou a procura dos atingidos pelo “socorro 
judicial”, in verbis: 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
E ainda: 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
E quanto aos “depoimentos” trazidos pelos excipientes, as COMISSÕES 
DE ATINGIDOS, de forma unânime, mostraram que foram 
“encomendados”, a partir de uma ínfima minoria, cuja pauta local é 
política e ideológica, SEM qualquer compromisso com a situação 
real dos atingidos. In verbis: 
 

 
 
 
Novamente, o sentimento das vítimas quanto a atuação da alegada 
“Força Tarefa” ao longo dos últimos 05 anos fica muito evidente na 
passagem abaixo, in verbis: 
 

 
 
 
 
 



E quanto aos vídeos ardilosamente editados/cortados (“descoberta 
do ano” pela parte excipiente), com claro intuito de produzir 
apenas um “circo midiático”, próprio do jardim de infância, as 
COMISSÕES DE ATINGIDOS assim se manifestaram, in verbis: 
 
 
 
 
 

 
 
 
E quanto ao tratamento dispensado por este juízo às vítimas e a todos que 
o procuram, as COMISSÕES DE ATINGIDOS assim relataram, in verbis: 
 

 



Vê-se, aqui, diante de tão sólida e contundente manifestação, que 
as ilações e mentiras nas quais se apoiou a parte excipiente foram 
claramente “forjadas” e “editadas”, criadas com o objetivo de atacar o 
sistema indenizatório simplificado e todos os advogados que ajudaram a 
construí-lo (e ainda ajudam) no seu contínuo aperfeiçoamento, já que se 
trata de sistema dinâmico e sujeito a melhorias.  
 
 

Tanto o juízo, quanto o novo sistema indenizatório, tem o 
integral apoio (não só de uma ou duas), mas de TODAS as 
COMISSÕES DE ATINGIDOS da bacia do rio Doce e região 
oceânica, situadas em estados distintos (MG e ES) e distantes 
umas das outras, por vezes, há mais de 700 km.  
 
 

Cabe, por fim, relembrar uma vez mais a total impropriedade 
jurídica de se pretender invocar a suspeição de um magistrado por atos 
que lhe são típicos (SENTENÇAS), proferidos, ademais, em mais de 30 
processos distintos, com partes distintas e advogados distintos. In 
verbis: 
 
 

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. RELAÇÃO PESSOAL. ADEQUADA 
INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PODER-DEVER DO JUIZ. - 
Considerando que o decisum apontado como 
suspeito foi praticado em vários processos, sem 
denotar qualquer interesse do Juízo em relação a uma 
parte específica - afastada, portanto, a pessoalidade da 
determinação - e, considerando que a decisão guerreada 
em nada agride as garantias da parte contrária, tenho 
que o ato praticado pelo MM. Juízo a quo está inserto nos 
poderes do Juiz, que, imbuído da capacidade e do dever 
de zelar pela boa instrução do feito, deve lançar mão de 
qualquer meio legal à melhor solução da lide, 
independentemente de a qual parte a diligência aproveitará. 
Assim, nos amplos poderes que a nova 
hermenêutica processual dá ao Magistrado como 
forma de realizar o fim precípuo do processo - 
que é sua efetividade -, pode o Julgador determinar 
que a parte requeira, se entender de direito, 
determinado pleito a fim de que a verdade real se 
sobreponha ao formalismo exagerado e se obtenha, ao 
final, a tão requestada justiça. O afastamento do Juízo 
natural configura providência extrema e dotada de 
excepcionalidade tal que só pode ser utilizada com a parcimônia 
que lhe é peculiar, visto que a jurisdição é uma garantia ao estado 



democrático de direito e um poder-dever do Estado e do Juiz para 
com a sociedade, o jurisdicionado. Exceção de Suspeição rejeitada. 
 
(EXSUSP - EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO 1998.04.01.057540-9, 
EDGARD ANTÔNIO LIPPMANN JÚNIOR, TRF4 - QUARTA 
TURMA, DJ 07/10/1998.) 
 

 
E ainda: 
 
 

PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. 
DECISÃO CONTRÁRIA AO INTERESSE DA PARTE. 
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPÓTESE PREVISTA 
NO ART. 135 DO CPC/73. EXCEÇÃO REJEITADA.  
1. A suspeição de magistrado tem disciplina no art. 135 do 
CPC/73. Deve se basear em fatos comprovados e não 
em meras ilações da parte.  
2. A exceção foi oposta por não concordar a parte com 
decisão do juiz que reconheceu a competência da Justiça 
Federal para julgar ação de reparação por danos morais 
ajuizada por Delegado da Polícia Federal contra Juiz de 
Direito. Não se pode extrair da aludida decisão nenhum 
indício de parcialidade do magistrado, sendo, portanto, 
improcedente a alegação.  
3. Não demonstrada pelo excipiente a ocorrência de alguma 
das hipóteses elencadas no art. 135 do CPC/73 a 
configurar a parcialidade do juiz. Se a parte não se 
conforma com a decisão do juiz, deve interpor o 
recurso específico, não sendo o incidente de 
exceção de suspeição sucedâneo recursal.  
4. Exceção de suspeição que se rejeita. 
(EXSUSP 0011579-94.2011.4.01.3200, DESEMBARGADOR 
FEDERAL NÉVITON GUEDES, TRF1 - QUINTA TURMA, e-
DJF1 01/12/2016 PAG.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

REGIME JURÍDICO DA SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO 
NO ÂMBITO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DOS 
TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS 
 
 
Ao longo do tempo, diversas partes tentaram, por vias transversas, 
contornar as suas frustações processuais invocando, quase sempre, a 
suspeição dos magistrados que lhes proferiram decisões desfavoráveis.  
 
A garantia do juiz natural não serve ao juiz em si, mas sim ao processo 
democrático em que as partes não podem escolher juízes que, na sua 
visão, lhe sejam úteis.  
 
A garantia do juiz natural, portanto, é mecanismo que protege própria 
sociedade e reforça os princípios democráticos, pois a garantia de um 
devido processo legal somente ocorre se às partes for vedado escolher os 
juízes de plantão que melhor sirvam aos seus interesses.   
 
Do mesmo modo, o exercício regular da judicatura somente é possível se 
o juiz tiver condições de proferir, sem pressões externas, despachos e 
decisões, cumprindo o seu dever constitucional de decidir as causas sob 
sua competência, fundamentando-as, sob pena de comprometer a 
garantia da independência funcional que assiste à autoridade 
jurisdicional no desempenho de suas funções.  
 
Os Tribunais, portanto, atentos a essa “possibilidade” de utilização da 
suspeição como sucedâneo recursal, fruto da frustração e do 
inconformismo com as decisões judiciais então proferidas, passaram a 
construir um sólido regime jurídico a esse respeito.  
 
Assim sendo, faço compilar aqui o regime jurídico da suspeição que 
foi traçado e definido ao longo dos anos pelo Superior Tribunal de Justiça 
e pelo Tribunais Regionais Federais.  
 
De forma sintética, a jurisprudência do STJ e dos TRF’s define, de forma 
pacífica, os seguintes contornos jurídicos em relação ao tema da 
suspeição de magistrados: 
 
 
 Medida extrema que é, a suspeição de parcialidade do juiz 

configura-se apenas nos casos em que presentes provas 
irrefutáveis de indicação de julgamento em favor de uma das 
partes, sendo insuficientes meras conjecturas para a sua 
declaração; 
 



 Constituindo medida de exceção, o rol das hipóteses de seu 
cabimento deve ser considerado na exata medida, ensejando a sua 
declaração apenas quando configurado o interesse direto do 
juiz na causa 

 
 A manifestação pública e "in abstrato" sobre as teses 

jurídicas insertas nos feitos em que atuou não enseja a 
declaração de suspeição de parcialidade do magistrado 

 
 Meras conjecturas, ilações sem vínculo efetivo com a 

realidade ou pretensões destituídas de qualquer elemento 
objetivo e demonstrável nos autos não são hipóteses de 
afastamento do juiz natural da causa. 
 

 As hipóteses previstas no dispositivo legal são taxativas e devem ser 
interpretadas de foram restritiva, sob pena de comprometer a 
garantia da independência funcional que assiste à 
autoridade jurisdicional no desempenho de suas funções 

 
 Simples decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo 

excipiente não são suficientes para comprovar suspeição 

 
 A simples exposição das convicções do magistrado, no 

exercício de sua função jurisdicional, não tem o condão de 
torná-lo suspeito, uma vez que a fundamentação das 
decisões judiciais é exigência constitucional (art. 93, IX, 
CF/1988). 
 

 A prática de atos decisórios pelo Magistrado no exercício de sua 
função jurisdicional típica praticados em desconformidade com os 
interesses das partes, ainda que posteriormente reformados pelas 
instâncias superiores, não são suficientes para fins de configuração 
de suspeição do Juiz, já que o exercício legítimo da função 
jurisdicional se encontra albergado pela garantia da 
independência funcional do Juiz e pelo sistema do livre 
convencimento motivado. 

 
 A orientação jurisprudencial já sedimentada no âmbito de nossos 

tribunais é no sentido de que é manifestamente improcedente 
a exceção de suspeição que veicula mero inconformismo 
da parte excipiente com o resultado do julgado 
impugnado, que foi proferido de maneira motivada e em absoluta 
conformidade com a boa técnica processual. 
 

 O afastamento do juiz do processo é medida extrema que 
só se justifica quando forem apresentadas provas 
robustas de seu interesse na causa.  



 
 A alegação de suspeição deve estar plenamente demonstrada no 

efetivo interesse, direto ou indireto, do magistrado na causa.  
 

  O juiz não pode ser considerado suspeito apenas por um 
simples sentimento de desconfiança, extraído de decisões 
proferidas no regular desempenho da atividade 
jurisdicional e em conformidade com o dever de 
fundamentação (art. 93, IX, da CF).  
 

 A decisão desfavorável a uma das partes não pode servir como 
fundamento para ajuizamento de exceção de suspeição, tendo em 
vista que, no caso de inconformidade da parte com a decisão 
judicial, deverá ser aviado o recurso próprio ao caso, de acordo com 
as normas processuais vigentes 
 

 A livre manifestação de opinião, vedado o anonimato, é direito 
assegurado a qualquer cidadão (art. 5º, IV, CF/88), não havendo 
motivo para exclusão do magistrado desse rol.  
 

 A prática de atos judiciais, como a prolação de sentença, 
insere-se nos poderes do magistrado de condução regular 
do processo. A imparcialidade e a isenção da conduta funcional 
de magistrados não se alteram em razão de julgamento (STF, AO no 
1.517/MT).  
 

 A eventual mácula da decisão, por contrária a interesse da parte, 
não conclui pela ausência de imparcialidade ou de isenção de ânimo 
pelo magistrado.  
 

 O afastamento do Juízo natural configura providência 
extrema e dotada de excepcionalidade tal que só pode ser 
utilizada com a parcimônia que lhe é peculiar, visto que a 
jurisdição é uma garantia ao estado democrático de direito e um 
poder-dever do Estado e do Juiz para com a sociedade, o 
jurisdicionado.  
 

 Se o ato judicial apontado como suspeito foi praticado 
indistintamente em todos os processos sob sua jurisdição 
e não afetou as garantias constitucionais da parte adversa, 
não se tem por caracterizado o aconselhamento da parte a quem 
aproveita. 
 

 É importante deixar claro que a "prolação de sentença desfavorável 
à parte gera tão somente ao recorrente direito de interpor o recurso 
cabível, e não de suscitar a suspeição por atos ocorridos no 
decurso do trâmite processual. Tampouco a lei processual 



deixa à conveniência da parte a oportunidade para manejar a 
exceção de suspeição". (STJ- AgRg no Ag 1383973/CE, Rel. 
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 
22/08/2012). 
 

 A exceção de suspeição não é a via adequada para 
questionamento de atos jurisdicionais, na medida em que 
tais incidentes constituem expedientes extraordinários, nos quais se 
impõe a configuração de prova induvidosa a respeito da 
parcialidade sugerida, pois o simples fato de o Magistrado 
decidir de acordo com tese jurídica que considera correta 
não dá azo à exceção, porquanto consubstancia o 
exercício regular da atividade jurisdicional passível de 
correção mediante a interposição de recurso adequado. 
 

 Certo é que para a procedência da exceção de suspeição, a ensejar o 
afastamento do juiz natural da causa, é necessário que se faça 
prova manifesta da situação configuradora de suspeição, 
da quebra de imparcialidade ou da existência de algum 
interesse do juiz no resultado do processo. Senão 
prevalecerá a presunção juris tantum de imparcialidade do 
magistrado.  

 
 
Sobre o tema, extrai-se na jurisprudência do STJ e TRF’s: 
 

 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ 
 

 
AGRAVO INTERNO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ARTS. 
144 E 145 DO CPC/2015. PARCIALIDADE. INEXISTÊNCIA. 
COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DESEMBARGADOR. 
IMPEDIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. 
1. O reconhecimento da suspeição, por implicar o 
afastamento do juiz natural da causa, exige a 
comprovação de imparcialidade do julgador para 
apreciar o litígio, sendo insuficientes meras 
conjecturas (arts. 144 e 145 do CPC/2015). 
Precedentes. 
2. No caso, as alegações apresentadas pelo excipiente não 
caracterizam situações capazes de ensejar o impedimento ou 
a suspeição do magistrado. 
3. É inviável a análise de tese alegada apenas em agravo 
interno por caracterizar indevida inovação recursal. 
4. Agravo interno não provido. 



(AgInt na ExSusp 195/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 
BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/06/2019, 
DJe 01/07/2019) 
 
 
 
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO 
AMBIENTAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. 
APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 458 E 535 DO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INOCORRÊNCIA. 
CONTROVÉRSIA JURÍDICO-PROCESSUAL. MANIFESTAÇÃO 
POSTERIOR E "IN ABSTRATO" EM JORNAL. SUSPEIÇÃO 
DE PARCIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. OFENSA AOS 
ARTS. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 E 40 
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REMESSA DE CÓPIA 
DOS AUTOS AO "PARQUET" E À ORDEM DOS ADVOGADOS 
DO BRASIL PARA APURAÇÃO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE 
ATO ILEGAL OU ABUSIVO. DECISÃO FUNDAMENTADA. 
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão 
realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado 
pela data da publicação do provimento jurisdicional 
impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 
1973. 
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes 
apresentadas com fundamentos suficientes, mediante 
apreciação da disciplina normativa aplicável à hipótese. 
Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 
III - Medida extrema que é, a suspeição de parcialidade do 
juiz configura-se apenas nos casos em que presentes 
provas irrefutáveis de indicação de julgamento em favor 
de uma das partes, sendo insuficientes meras 
conjecturas para a sua declaração. 
IV - Constituindo medida de exceção, o rol das hipóteses 
de seu cabimento deve ser considerado na exata medida, 
ensejando a sua declaração apenas quando configurado o 
interesse direto do juiz na causa. 
IV - A manifestação pública e "in abstrato" sobre as 
teses jurídicas insertas nos feitos em que atuou não 
enseja a declaração de suspeição de parcialidade do 
magistrado. 
V - Não ofende os arts. 131 do Código de Processo Civil de 
1973 e 40 do Código de Processo Penal a decisão, 
devidamente fundamentada, que determina a extração de 
cópias dos autos para remessa ao Ministério Público e à 



Ordem dos Advogados do Brasil a fim de apurar o 
cometimento de infrações. 
VI - Recurso Especial a que se nega provimento. 
(REsp 1685373/PA, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 
20/08/2018) 
 
 
 
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE 
SUSPEIÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS 
INEXISTENTES. QUEBRA DA IMPARCIALIDADE DO 
MAGISTRADO. MERAS CONJECTURAS. 
INADMISSIBILIDADE. JUIZ NATURAL. PRESERVAÇÃO. 
1. Recurso especial interposto em 20/01/2014 e atribuído a 
este Gabinete em 25/08/2016. 
2. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os 
embargos de declaração. 
3. Para o acolhimento da suspeição do magistrado prevista no 
art. 135, V, do CPC/73 é indispensável que a parte 
supostamente prejudicada pela quebra de imparcialidade 
demonstre concretamente quais elementos convergem para o 
induvidoso interesse do juiz no desfecho da lide. 
4. Meras conjecturas, ilações sem vínculo efetivo com a 
realidade ou pretensões destituídas de qualquer elemento 
objetivo e demonstrável nos autos não são hipóteses de 
afastamento do juiz natural da causa. 
5. Recurso especial não provido. 
(REsp 1469827/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 
21/02/2017) 
 
 
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. OPERAÇÃO CAIXA DE PANDORA. ARTIGOS 95, I, 
E 100, § 1º, DO CPP. SÚMULA N. 284/STF. EXCEÇÃO DE 
SUSPEIÇÃO. ROL EXEMPLIFICATIVO. ARTIGO 254, I, DO 
CPP. 
NÃO INCIDÊNCIA. PRÁTICA DE ATOS INSTRUTÓRIOS E 
DECISÓRIOS POSTERIORMENTE REFORMADOS. 
INSUFICIÊNCIA PARA CARACTERIZAÇÃO DA 
PARCIALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.  
1. A ausência de demonstração pelo agravante das razões de 
vulneração aos dispositivos legais indicados como violados, 



impedem o conhecimento do recurso pela aplicação analógica 
do óbice previsto na Súmula n. 284/STF. 
2. As causas de suspeição elencadas no artigo 254 do CPP 
são meramente exemplificativas sendo, assim, "imprescindível 
para o reconhecimento da suspeição do magistrado, não a 
adequação perfeita da realidade a uma das proposições do 
referido dispositivo legal, mas sim a constatação do efetivo 
comprometimento do julgador com a causa" (REsp 
1379140/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Quinta Turma, julgado em 27/8/2013, DJe 3/9/2013). 
3. Para caracterizar a suspeição prevista na legislação 
processual penal vigente (artigo 254, I, do CPP), a inimizade 
entre as partes deve ser pública, recíproca e estar fundada em 
atritos ou agressões mútuas, não podendo se relacionar com 
meras rusgas que podem ocorrer no ambiente profissional 
(HC 204.956/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta 
Turma, julgado em 18/09/2012, DJe 03/10/2012). É do juiz 
que deve partir a amizade íntima ou a inimizade capital, e não 
da parte em relação ao magistrado. Afinal, é do juiz que se 
espera a imparcialidade necessária para a prolação de uma 
decisão justa (DE LIMA, Renato Brasileiro. Manual de 
Processo Penal. Editora JusPODIVM, 3ª edição, 2015, p. 
1.191). 
4. A prática de atos instrutórios e decisórios pelo 
Magistrado no exercício de sua função jurisdicional 
praticados em desconformidade com os interesses das 
partes, ainda que posteriormente reformados pelas 
instâncias superiores, não são suficientes para fins de 
configuração de suspeição do Juiz, já que o exercício 
legítimo da função jurisdicional encontra-se albergado 
pela garantia da independência funcional do Juiz e 
pelo sistema do livre convencimento motivado. 
5. Agravo regimental não provido. 
(AgRg no AREsp 1053034/DF, Rel. Ministro REYNALDO 
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 
19/10/2017, DJe 27/10/2017) 
 
 
 
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 
EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ART. 
135 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA QUE EVIDENCIEM A 
ALEGADA INIMIZADE NUTRIDA PELA MAGISTRADA. 
REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 



1. A Corte Especial deste Tribunal já firmou entendimento de 
que o reconhecimento da suspeição, por significar o 
afastamento do juiz natural da causa, exige que fique 
evidenciado um prévio comprometimento do julgador 
para decidir o processo em determinada direção, afim de 
favorecer ou prejudicar uma das partes, situação 
inocorrente na espécie. Precedente: AgRg na ExSusp. 
120/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte especial, DJe 
15/03/2013. 
2. No caso, o Tribunal de origem afirmou que não restou 
demonstrado qualquer conduta ou expressão da magistrada 
que se enquadre nas hipóteses descritas no art. 135 do CPC, 
de forma a sugerir sua parcialidade na condução do processo. 
Assim, é inviável analisar a tese defendida no recurso 
especial, a qual busca afastar as premissas fáticas 
estabelecidas pelo acórdão recorrido, pois inarredável a 
revisão do conjunto probatório dos autos. Aplica-se o óbice da 
Súmula 7/STJ. 
3. Agravo regimental não provido. 
(AgRg no AREsp 748.380/PR, Rel. Ministro BENEDITO 
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, 
DJe 28/10/2015) 

 
 
 

PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. 
REJEIÇÃO LIMINAR. ENTREVISTA CONCEDIDA AOS 
MEIOS DE COMUNICAÇÃO. PREJULGAMENTO 
INEXISTENTE. PEDIDO DE CELERIDADE. AUSÊNCIA DE 
CONDUTA INDEVIDA. 
I - O reconhecimento da suspeição, por significar o 
afastamento do juiz natural da causa, exige que fique 
evidenciado um prévio comprometimento do julgador 
para decidir o processo em determinada direção, a fim de 
favorecer ou prejudicar uma das partes, situação 
inocorrente na espécie. 
II - As entrevistas concedidas buscaram tão somente 
demonstrar e esclarecer a existência de provas suficientes 
para a decretação da prisão preventiva, sem que isso 
possa significar qualquer prejulgamento da causa. 
III - A solicitação a uma colega para que determinado 
processo - que repercutirá em causa diversa da qual o 
solicitante é relator - seja julgado de forma célere, não traduz 
interesse indevido na solução da causa, mas sim 



comprometimento com a prestação jurisdicional justa e 
adequada. 
Agravo regimental desprovido. 
(AgRg na ExSusp 120/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, 
CORTE ESPECIAL, julgado em 06/03/2013, DJe 
15/03/2013) 

 
 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE 
MAGISTRADO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS 
HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 135 DO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO 
ESPECIAL NÃO PROVIDO. 
1. O presente apelo especial foi interposto com o objetivo de 
que fosse reconhecida a suspeição de Juiz substituto de 2º 
grau integrante do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 
Grosso, com base no art. 135, V, do Código de Processo Civil. 
2. O Código de Processo Civil utiliza-se de forma genérica 
para a caracterização desta hipótese de suspeição, não 
especificando qual seria efetivamente o tipo de interesse que 
acarretaria na quebra do dever de imparcialidade trazida pela 
suspeição. Não obstante, de acordo com a doutrina 
processual civil, faz-se necessária uma interpretação do 
referido dispositivo de forma sistemática e teleológica a fim de 
que a sua amplitude não venha a desvirtuar a sua aplicação 
no caso em concreto, em prejuízo dos direitos e garantias 
fundamentais processuais que assistem os litigantes. 
3. Neste mesmo sentido, este Sodalício, inclusive por meio de 
sua Corte Especial, já firmou entendimento de que o 
reconhecimento da suspeição, por significar o 
afastamento do juiz natural da causa, exige que fique 
evidenciado um prévio comprometimento do julgador 
para decidir o processo em determinada direção, a 
fim de favorecer ou prejudicar uma das partes, 
situação inocorrente na espécie. 
4. Além disso, as hipóteses previstas no referido 
dispositivo legal são taxativas e devem ser 
interpretadas de foram restritiva, sob o ônus de 
comprometer a garantia da independência funcional 
que assiste à autoridade jurisdicional no desempenho 
de suas funções. 
5. O Código de Processo Civil não prevê hipótese de 
suspeição/imparcialidade fundada na circunstância de o Juiz 



responder a processo por ato semelhante (como alegada pela 
parte ora recorrente). 
6. Neste sentido: AgRg na ExSusp 120/DF, Corte Especial, 
Rel. Min. Felix Fischer, DJe 15.3.2013; AgRg no Ag 
1.422.408/AM, 4ª Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 
21.2.2013; AgRg na ExSusp 93/RJ, 3ª Seção, Rel. Min. Jorge 
Mussi, DJe de 23.5.2009 AgRg na ExSusp 108/PA, Corte 
Especial, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 28.5.2012. Em 
caso semelhante ao presente, este Órgão Julgador proclamou 
que "o ato de ter contra si uma ação por improbidade 
administrativa, isoladamente, não compromete o seu 
desinteresse para a aplicação do art. 135 do CPC" (AgRg no 
REsp 1.340.343/MT, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell 
Marques, DJe 8.2.2013). 
7. Recurso especial não provido. 
(REsp 1340594/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2013, 
DJe 19/03/2014) 

 
 

 
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA EXCEÇÃO 
DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 
135 DO CPC. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTOS 
INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. 
1. Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão 
monocrática que rejeitou liminarmente a exceção de 
suspeição, por inexistência dos pressupostos legais. 
2. O agravante não se baseou em nenhuma das hipóteses 
legais definidas no art. 135 do Código de Processo Civil para 
demonstrar a suspeição de parcialidade. Ao contrário, as 
razões apresentadas vieram completamente desprovidas de 
fundamento e comprovação. 
3. Simples decisões contrárias às pretensões 
deduzidas pelo excipiente não são suficientes para 
comprovar suspeição, porquanto ausentes nos autos 
quaisquer elementos que demonstrem eventual 
parcialidade do excepto (AgRg na ExSusp 95/RJ, Rel. 
Min. Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, julgado em 
7.10.2009, DJe 29.10.2009). 
Agravo regimental improvido. 
(AgRg na ExSusp 108/PA, Rel. Ministro HUMBERTO 
MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2012, DJe 
28/05/2012) 
 



 
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. 
PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE LHE COUBER FALAR NOS 
AUTOS. PRECLUSÃO. 
1. O agravante afirma nas razões recursais e na instância 
ordinária que entendeu por bem aguardar que se formasse 
uma conjuntura tal de fatos para, quando conveniente, por 
em dúvida a imparcialidade da Magistrada. 
2. Todavia, a suspeição do julgador deve ser arguida pela 
parte interessada na primeira oportunidade que lhe couber 
falar nos autos (CPC, art. 138, § 1º), sob pena de preclusão. 
Em se tratando de suspeição fundada em motivo preexistente, 
deve ser suscitada, no prazo para resposta (CPC, art. 297), e, 
quando fundada em motivo superveniente, no prazo de quinze 
dias, previsto no art. 305, c/c o art. 304 do Estatuto 
Processual Civil, contando da ciência do fato causador da 
suspeição. 
3. A prolação de sentença desfavorável à parte gera 
tão somente ao recorrente direito de interpor o 
recurso cabível, e não de suscitar a suspeição por atos 
ocorridos no decurso do trâmite processual. 
Tampouco a lei processual deixa à conveniência da 
parte a oportunidade para manejar a exceção de 
suspeição. 
4. Agravo regimental não provido com aplicação de multa. 
(AgRg no Ag 1383973/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE 
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 
22/08/2012) 

 
 
 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. 
NÃO OCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA 
DE COMPROMETIMENTO DA MAGISTRADA. 
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS HIPÓTESES 
PREVISTAS NO ART. 135 DO CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL. 
1. Não há violação ao artigo 535 do CPC quando o Tribunal de 
origem, mesmo sem ter examinado individualmente cada um 
dos argumentos das recorrentes, adota fundamentação 
suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, 
apenas não acolhendo a tese do recorrente. 



2. A Corte Especial deste Tribunal já firmou 
entendimento de que o reconhecimento da suspeição, 
por significar o afastamento do juiz natural da causa, 
exige que fique evidenciado um prévio 
comprometimento do julgador para decidir o processo 
em determinada direção, afim de favorecer ou 
prejudicar uma das partes, situação inocorrente na 
espécie. Precedente: AgRg na ExSusp. 120/DF, Rel. Ministro 
Felix Fischer, Corte especial, DJe 15/03/2013. 
3. As hipóteses previstas no art.135 do CPC são 
taxativa e devem ser interpretadas de forma 
restritiva, sob o ônus de comprometer a garantia da 
independência funcional que asiste à autoridade 
jurisdicional no desempenho de suas funções. 
Precedentes: AgR na ExSusp .108/PA, Rel. Minstro Humberto 
Martins, Corte Especial, DJe 28/05/2012, AgRg na ExSusp. 
93/RJ, 3ª Seção, Rel. Min. Jorge Musi, DJe 23/05/2009. 
4. No caso, não há que falar em suspeição da magistrada pelo 
fato da mesma ter proferido sentença desfavorável em outro 
processo, no qual era ré a cônjuge do ora agravante, uma vez 
que tal procedimento não configura comprometimento do 
julgador. 
5. Agravo regimental não provido. 
(AgRg no AREsp 636.334/RJ, Rel. Ministro BENEDITO 
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/06/2015, 
DJe 12/06/2015) 

 
 
 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO – TRF1 

 
 

PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ART. 254 
DO CPP. PREJULGAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. 
REJEIÇÃO.  
I - A simples exposição das convicções do 
magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, 
não tem o condão de torná-lo suspeito, uma vez que 
a fundamentação das decisões judiciais é exigência 
constitucional (art. 93, IX, CF/1988). 
 II - A suspeição deve se basear em fatos comprovados nos 
autos e não em ilações inconclusivas da parte. E ela pode 
ocorrer na relação magistrado e parte; nunca magistrado e 



defesa técnica. Sem apontar qualquer dado concreto, 
incabível o acolhimento a suspeição aventada.  
III- A prática de atos instrutórios e decisórios pelo 
Magistrado no exercício de sua função jurisdicional 
praticados em desconformidade com os interesses das 
partes, ainda que posteriormente reformados pelas 
instâncias superiores, não são suficientes para fins de 
configuração de suspeição do Juiz, já que o exercício 
legítimo da função jurisdicional encontra-se 
albergado pela garantia da independência funcional 
do Juiz e pelo sistema do livre convencimento 
motivado. (STJ, AgRg no AREsp 1053034 / DF; Ministro 
REYNALDO SOARES DA FONSECA; 5ª turma; DJ 
27.10.2017)  
IV - Exceção de suspeição rejeitada. 
(EXSUSP 0032541-04.2017.4.01.3500, JUÍZA FEDERAL 
LILIAN OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO (CONV.), TRF1 - 
QUARTA TURMA, e-DJF1 17/07/2018 PAG.) 

 
 
 
 

PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. 
PARCIALIDADE DO JULGADOR. ALEGAÇÃO DE QUEBRA 
DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DE JULGAMENTO, 
OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE QUESTÃO VENTILADA 
NOS AUTOS E PROLAÇÃO DE DECISÕES 
CONFLITANTES. INEXISTÊNCIA.  
I Nos termos do art. 145, inciso IV, do CPC, há suspeição do 
juiz quando interessado no julgamento do processo em favor 
de qualquer das partes.  
II Dispõe, também, a norma processual que os juízes e os 
tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica 
de conclusão para proferir sentença ou acórdão (CPC, art. 
12, caput), sendo expressamente excluídos dessa regra, 
dentre outros, o julgamento de agravo interno e as 
preferências legais, como no caso em exame, em que se trata 
do julgamento do recurso de apelação e de agravo interno 
interpostos no bojo de mandado de segurança, que, por força 
legal, tem prioridade sobre os demais feitos, salvo habeas 
corpus (Lei nº 12.016/2009, art. 20, caput).  
III A orientação jurisprudencial já sedimentada no âmbito 
de nossos tribunais é no sentido de que é 
manifestamente improcedente a exceção de suspeição 
que veicula mero inconformismo da parte excipiente 



com o resultado do julgado impugnado, que foi proferido 
de maneira motivada e em absoluta conformidade com a 
boa técnica processual (AgInt nos EDcl na ExSusp 163/DF, 
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE 
ESPECIAL, julgado em 16/11/2016, DJe 22/11/2016).  
IV Na hipótese dos autos, inexistentes a aventada quebra 
da ordem cronológica de julgamento e a apontada 
omissão na apreciação de questão ventilada nos autos 
nem configurada parcialidade em virtude da prolação de 
decisões contrárias ao interesse dos exceptos, afigura-se 
improcedente a arguição de suspeição ventilada pelos 
suplicantes.  
V Exceção de suspeição rejeitada. 
(EXSUSP 1023249-94.2020.4.01.0000, DESEMBARGADOR 
FEDERAL SOUZA PRUDENTE, TRF1 - TERCEIRA SEÇÃO, 
PJe 18/11/2020 PAG.) 

 
 
 

PENAL. PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. 
REJEIÇÃO LIMINAR. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE 
COMPROVAÇÃO DA SUSPEIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO 
PEDIDO.  
1. O afastamento do juiz do processo é medida extrema 
que só se justifica quando forem apresentadas provas 
robustas de seu interesse na causa.  
2. A alegação de suspeição deve estar plenamente 
demonstrada no efetivo interesse, direto ou indireto, do 
magistrado na causa.  
3. O juiz não pode ser considerado suspeito apenas por 
um simples sentimento de desconfiança, como no caso, 
extraído de decisões proferidas no regular desempenho 
da atividade jurisdicional e em conformidade com o 
dever de fundamentação (art. 93, IX, da CF).  
4. Exceção de suspeição rejeitada liminarmente. Recurso não 
provido. 
(EXSUSP 0031458-40.2018.4.01.0000, DESEMBARGADOR 
FEDERAL NEY BELLO, TRF1 - CORTE ESPECIAL, e-DJF1 
17/11/2020 PAG.) 

 
 
 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PARA 
FINS DE REFORMA AGRÁRIA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. 
ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO JUIZ. AUSÊNCIA DE 



COMPROVAÇÃO. SUSPEIÇÃO NÃO CONFIGURADA. 
EXCEÇÃO REJEITADA.  
1. O advogado excipiente não comprovou a ocorrência de 
nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 145 do Código 
de Processo Civil capaz de configurar a parcialidade do juiz.  
2. O fato, por si só, de o juiz ter afirmado, na audiência 
realizada com os interessados, que iria rejeitar os embargos 
de declaração, não configura sua parcialidade na causa, 
mesmo porque ele expressou, no calor da audiência, 
apenas seu convencimento sobre determinada questão 
processual referente à causa, de grande complexidade, 
tendo em vista a situação de tensão social nas áreas de 
assentamentos que são objeto de várias ações 
expropriatórias naquela região do Estado de Mato 
Grosso.  
3. A alegada inimizade do juiz em relação ao excipiente 
também não ficou configurada na situação da causa. 
Eventuais debates jurídicos travados na audiência não 
caracterizam suposto sentimento de inimizade do magistrado 
para com o advogado, uma vez que a inimizade tem que se 
apoiar em elementos concretos. Precedente: TRF3, ExcSusp 
00127229520154036119, Rel. Juíza Federal Giselle França 
(Conv.), Sexta Turma, e-DJF3 02/08/2016.  
4. Meras conjecturas e ilações de que o magistrado teria 
sugerido a existência de conluio entre as partes não tem 
o condão de comprovar atitude suspeita do juiz. 
Precedente: STJ, REsp 1.469.827/PR, Rel. Ministra 
Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 21/02/2017.  
5. Exceção de suspeição rejeitada. 
(EXSUSP 1000479-70.2017.4.01.3603, DESEMBARGADOR 
FEDERAL NÉVITON GUEDES, TRF1 - QUARTA TURMA, 
PJe 18/06/2020 PAG.) 

 

 

 
PJe - PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. 
SUPOSTA PARCIALIDADE DO JUIZ. DESAPROPRIAÇÃO 
INDIRETA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. 
SUSPEIÇÃO NÃO CONFIGURADA. INCIDENTE 
DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
REJEITADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 
IMPOSSIBILIDADE.  



I. Não ficou evidenciada a suspeição do juízo, nem 
eventual prejuízo por sua atuação no processo.  

II. Não é suficiente para configurar as hipóteses de 
suspeição, previstas no art. 145 do Código de Processo 
Civil, a mera alegação de que o juiz é suspeito por ter 
prolatado decisões em sentido contrário aos interesses 
da parte, como no caso. (Precedentes jurisprudenciais).  

III. III. Incidente de Suspeição a que se NEGA 
PROVIMENTO, mantendo-se a decisão em todos os seus 
termos. VI. Embargos de declaração prejudicado. 

(EXSUSP 1000497-30.2018.4.01.3806, 
DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO, TRF1 - 
QUARTA TURMA, PJe 09/03/2020 PAG.) 

 

 

PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. 
MAGISTRADO. COMARCA DE ROLIM DE MOURA - RO. 
AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DAS HIPÓTESES 
PREVISTAS NO ART. 135 DO CPC/73. SUSPEIÇÃO NÃO 
CONFIGURADA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO 
IMPROCEDENTE. 
 1. As hipóteses de impedimento e suspeição têm previsão, 
numerus clausus, pelo art. 135 do então vigente CPC/73.  
2. No caso em apreço, os argumentos apresentados pelo 
INSS para a suspeição do magistrado não se amoldam em 
nenhumas das hipóteses previstas pelo dispositivo 
processual, não havendo que se sustentar a afirmação de 
parcialidade do juiz para o julgamento da causa.  
3. No que tange à autoria do excepto em ação previdenciária 
para o reconhecimento de tempo de serviço rural, tem-se que 
a natureza da ação é meramente declaratória, não havendo 
que se falar na condição de credor ou devedor das partes 
envolvidas. Ademais, também é assegurado ao magistrado o 
acesso ao Poder Judiciário, nos termos do art. 5º, XXXV, CF.  
4. Quanto à citação do INSS para ações ordinárias 
processadas na vara em que atua o magistrado, não há 
evidências de que o procedimento seja utilizado de modo a 
privilegiar uma parte em detrimento da outra. Nessa ocasião, 
é cabível, por interesse da parte, a utilização do recuso 
adequado para correção de eventual erro processual.  
5. No que se refere ao alegado conteúdo contrário ao INSS, 



publicado em sítio da internet, trata-se de livre manifestação 
de opinião, de forma não anônima, direito que é assegurado 
a qualquer cidadão, nos termos do art. 5º, IV, CF/88) não 
havendo elementos que demonstrem parcialidade para o 
julgamento das ações.  
6. Não se verificando a caracterização de fatos objetivos 
e concretos que possam resultar em prejuízo na 
prestação jurisdicional, tais como dispostos no então 
vigente art. 135, I do CPC/73, deve ser julgada 
improcedente a presente demanda, ante a inocorrência 
de prejulgamento da causa ou de parcialidade do juiz no 
julgamento do caso concreto.  
7. Exceção de suspeição a que se rejeita. 
 
(EXSUSP 0044294-35.2014.4.01.9199, DESEMBARGADOR 
FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, TRF1 - SEGUNDA 
TURMA, e-DJF1 30/08/2019 PAG.) 

 

 

PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO 
LIMINARMENTE REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. 
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL PARCIALIDADE 
DA MAGISTRADA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO 
IMPROVIDO.  
1. Em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal, é 
possível receber o agravo de instrumento como agravo 
interno, mormente na hipótese em que observado o prazo 
recursal respectivo. (PET no HC 265.598/SP, Rel. Ministro 
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 07/04/2016, DJe 
19/04/2016).  
2. O excipiente, integrante da Marinha do Brasil, opõe 
exceção de suspeição alegando a parcialidade da magistrada 
curso do feito.  
3. As hipóteses de impedimento e suspeição previstas no 
Código de Processo Civil são de numerus clausus, não 
havendo como alargar tais situações para abarcar outras 
não previstas no diploma legal, sob pena de ofensa ao 
princípio do juiz natural.  
4. A análise dos autos evidencia que as situações 
alegadas pelo excipiente não se amoldam em nenhuma 
das hipóteses de suspeição elencadas no rol do art. 145 
do CPC/2015 de modo a sinalizar que de fato a 



autoridade judiciária estivesse a agir sem isenção na 
condução do processo sob sua tutela. 
 5. A circunstância de a magistrada integrar a equipe do 
projeto social, no qual a Marinha do Brasil fez parte, não 
permite o seu afastamento sob a alegação de parcialidade, 
mormente por não evidenciar que estivesse, com o seu 
entendimento sobre a matéria, privilegiando uma parte em 
detrimento da outra. Pelo contrário, demonstra o 
compromisso de efetivar o acesso à justiça à 
população que possuem residência nos rincões mais 
afastados do país, ensejando uma razoável duração 
do processo e os meios que garantam a celeridade de 
sua tramitação.  
6. Agravo de instrumento conhecido como agravo interno ao 
qual se nega provimento. 
 
(AGREXS 1000516-71.2019.4.01.0000, JUIZ FEDERAL 
CÉSAR CINTRA JATAHY FONSECA (CONV.), TRF1 - 
PRIMEIRA SEÇÃO, e-DJF1 20/08/2019 PAG.) 

 

 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. 
FRAGIL LASTRO PROBATÓRIO. PARCIALIDADE DO 
MAGISTRADO NÃO DEMONSTRADA. EXCEÇÃO 
REJEITADA.  
1. Exceção de suspeição/impedimento oposta sob o 
fundamento de magistrado fazer parte de associação 
criminosa ("maior e mais perigosa quadrilha de crime 
organizado do Piauí de todos os tempos"), composta por 
membros do Poder Judiciário, do Ministério Público Federal 
e da Polícia Federal, motivo pelo qual não teria a devida 
imparcialidade para atuação nos processos mencionados.  
2. Nos termos do art. 112 do CPP "o juiz, o órgão do 
Ministério Público, os serventuários ou funcionários de 
justiça e os peritos ou intérpretes abster-se-ão de servir no 
processo, quando houver incompatibilidade ou impedimento 
legal, que declararão nos autos. Se não se der a abstenção, a 
incompatibilidade ou impedimento poderá ser arguido pelas 
partes, seguindo-se o processo estabelecido para a exceção 
de suspeição".  
3. Como o excipiente alega os mesmos fatos para levantar a 
suspeição e o impedimento do excepto, é cabível a formação 
de instrumento único para processamento e julgamento das 



exceções de impedimento e de suspeição.  
4. Vê-se, logo, que o fundamento invocado não se enquadra 
em nenhuma das hipóteses do artigo 252 do CPP e, nos 
termos da jurisprudência do STF, as causas de impedimento 
previstas no art. 134 do CPC e no art. 252 do CPP são 
aferíveis perante rol taxativo de fatos objetivos quanto à 
pessoa do magistrado dentro de cada processo, ou seja, não 
se admite a criação de causas de impedimento por via da 
interpretação (HC n.° 97.544, Rel. Min. Eros Grau, DJe-234 
02-12-2010 e HC n.° 97.553, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 
09-09-2010.).  
5. Quanto à suspeição do juízo, por outro lado, o STJ possui 
jurisprudência pacífica no sentido de que o rol de suspeições 
previstas no art. 254 do CPP é exemplificativo, sendo assim, 
imprescindível, para o reconhecimento da suspeição do 
magistrado, não a adequação perfeita da realidade a uma 
das proposições do referido dispositivo legal, mas sim a 
constatação do efetivo comprometimento do julgador com a 
causa (REsp 1379140/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio 
Bellizze, Quinta Turma, julgado em 27/8/2013, DJe 
3/9/2013).  
6. No caso, não ficou demonstrada a parcialidade do 
magistrado. Na extensa peça inicial o excepto insiste em 
demonstrar o quanto, supostamente, é perseguido, mas não 
conseguiu atribuir nenhum ato ao magistrado excepto. 
Percebe-se que as declarações do excipiente se referem a 
fatos acontecidos em meados de 1995, ou seja, 22 (vinte e 
dois) anos antes da entrada em exercício do magistrado na 
Seção Judiciária do Estado do Piauí, que se deu em março 
de 2017, de acordo com o informado pelo juízo.  
7. No caso, o excipiente não logrou demonstrar, 
minimamente, respaldo probatório apto a constatar a 
necessidade de oposição da presente exceção, tampouco de 
reconhecimento de suspeição do excepto. As alegações 
possuem o condão único e exclusivo de gerar a suspeição do 
excepto e de acordo com o art. 256 do CPP "a suspeição não 
poderá ser declarada nem reconhecida, quando a parte 
injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la".  
8. Trata-se de dispositivo que visa evitar que a parte eleja o 
seu julgador, pois, injuriar o magistrado ou quaisquer 
autoridades que compõem a lide, seria suficiente para opor a 
exceção e modificar a competência para julgamento do 
processo. Conforme se verifica das assertivas do excepto, as 
alegações do excipiente se mostram sem fundamento, sendo 
certo que a suposta suspeição do julgador não ficou provada. 



9. Não há nos autos efetiva demonstração de que o excepto 
atuou ou atua com parcialidade ou movido por algum 
sentimento pessoal na condução das ações ajuizadas em 
desfavor do excipiente.  
10. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de 
que alegação de suspeição deve se fundar em razões 
objetivas, sendo insuficiente uma suposta parcialidade 
do juiz da causa. Dessa forma, não se pode concluir pelo 
impedimento ou suspeição do magistrado, uma vez que 
não foi demonstrada, a existência de nenhum ato do 
magistrado em questão que indique o comprometimento 
de sua imparcialidade.  
11. Exceção de suspeição rejeitada. 
 
(EXSUSP 0005591-73.2018.4.01.4000, JUIZ FEDERAL 
LEÃO APARECIDO ALVES (CONV.), TRF1 - QUARTA 
TURMA, e-DJF1 12/08/2019 PAG.) 

 

 

PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. 
MAGISTRADO. PROFERIDA DECISÃO LIMINAR 
DESFAVORÁVEL À PARTE. NÃO CARACTERIZADAS 
QUAISQUER SITUAÇÕES DO ART. 135, I E II, DO CPC/73. 
SUSPEIÇÃO NÃO CONFIGURADA. EXCEÇÃO REJEITADA.  
1. Reputa-se fundada a suspeição de parcialidade do juiz, 
quando: amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das 
partes e quando alguma das partes for credora ou devedora 
do juiz, de seu cônjuge ou de parentes destes, em linha reta 
ou na colateral até o terceiro grau, nos termos do art. 135, I 
e II, do Código de Processo Civil.  
2. No caso dos autos, o excipiente insurge-se contra o 
conteúdo da decisão proferida pelo excepto, na qual teria 
indeferido o pedido de liminar visando à anulação de 
processo administrativo disciplinar.  
3. Em verdade, a decisão desfavorável a uma das partes 
não pode servir como fundamento para ajuizamento de 
exceção de suspeição, tendo em vista que, no caso de 
inconformidade da parte com a decisão judicial, deverá 
ser aviado o recurso próprio ao caso, de acordo com as 
normas processuais vigentes.  
4. A narrativa dos fatos apresentados é incompatível com as 
situações descritas no art. 135 do CPC/73, ante a ausência 
de qualquer elemento que justificasse interesse do juiz na 



causa, devendo, portanto, ser rejeitada a exceção.  
5. Exceção de suspeição rejeitada. 
(EXSUSP 0009821-10.2012.4.01.3600, JUIZ FEDERAL 
MARCELO VELASCO NASCIMENTO ALBERNAZ (CONV.), 
TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 08/07/2019 PAG.) 

 

PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ART. 254 
DO CPP. PREJULGAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. 
REJEIÇÃO.  
I - A simples exposição das convicções do magistrado, no 
exercício de sua função jurisdicional, não tem o condão 
de torná-lo suspeito, uma vez que a fundamentação das 
decisões judiciais é exigência constitucional (art. 93, IX, 
CF/1988). 
 II - A suspeição deve se basear em fatos comprovados 
nos autos e não em ilações inconclusivas da parte. E ela 
pode ocorrer na relação magistrado e parte; nunca 
magistrado e defesa técnica. Sem apontar qualquer dado 
concreto, incabível o acolhimento a suspeição aventada.  
III - Exceção de suspeição rejeitada. 
(EXSUSP 0032416-36.2017.4.01.3500, JUIZ FEDERAL 
LEÃO APARECIDO ALVES (CONV.), TRF1 - QUARTA 
TURMA, e-DJF1 01/07/2019 PAG.) 

 

 

PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. 
MAGISTRADO. LIVRE MANIFESTAÇÃO DE OPINIÃO. ART. 
5º, IV, CF. LIVRE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. ART. 
5º, XXXV, CF. NÃO CARACTERIZADAS QUAISQUER 
SITUAÇÕES DO ART. 135, I E II, DO CPC/73. SUSPEIÇÃO 
NÃO CONFIGURADA. EXCEÇÃO REJEITADA.  
1. Reputa-se fundada a suspeição de parcialidade do juiz, 
quando: amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das 
partes e quando alguma das partes for credora ou devedora 
do juiz, de seu cônjuge ou de parentes destes, em linha reta 
ou na colateral até o terceiro grau, nos termos do art. 135, I 
e II, do Código de Processo Civil.  
2. A opinião pessoal dissociada de qualquer caso concreto 
sob julgamento não caracteriza hipótese de suspeição.  
3. Não houve comprovação objetiva de demonstração de 
repúdio à instituição do INSS que justifique o acolhimento 
da presente exceção.  



4. A livre manifestação de opinião, vedado o anonimato, 
é direito assegurado a qualquer cidadão (art. 5º, IV, 
CF/88), não havendo motivo para exclusão do 
magistrado desse rol.  
5. O ajuizamento de ação ordinária pelo magistrado contra o 
INSS visando ao reconhecimento de tempo de serviço na 
qualidade de trabalhador rural não o impede de julgar com 
imparcialidade as ações contra a Autarquia. Assegurado o 
acesso ao Poder Judiciário, nos termos do art. 5º, XXXV, CF.  
6. Não há elementos nos autos que possam embasar a 
afirmação da autarquia de que caracterizada a inimizade 
capital, disposta no art. 135, I do CPC. 7. Exceção de 
suspeição rejeitada. 
(EXSUSP 0015477-58.2014.4.01.9199, JUIZ FEDERAL 
MARCELO VELASCO NASCIMENTO ALBERNAZ (CONV.), 
TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 12/06/2019 PAG.) 

 
 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE 
SUSPEIÇÃO. PARCIALIDADE DO JUIZ CONDUTOR DA 
EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. SUSPEIÇÃO NÃO 
CONFIGURADA. EXCEÇÃO REJEITADA.  
1.Nos termos do disposto no art. 612 do Código de Processo 
Civil/73, vigente à época do ajuizamento da exceção 
(atualmente art. 797, CPC/2015), a execução se faz no 
interesse do credor. Natural, portanto, que determinados 
atos constritivos do patrimônio do devedor traga alguma 
apreensão, mas isso não significa que o juiz esteja 
beneficiando um parte em detrimento da outra.  
2. A exceção de suspeição deve fundamentar-se em 
uma das hipóteses constantes do art. 135 do CPC/73 
(797, CPC/2015) e em fatos devidamente 
comprovados pelo excipiente, demonstrando, 
efetivamente, a parcialidade do juiz e não em 
alegações genéricas ou com base em decisões 
judiciais que são próprias do processo executivo.  
3. O simples fato de o juiz da causa, antevendo que haverá 
risco ao resultado útil do processo, tomar decisões para 
evitar que sejam frustrados os atos executórios não 
configura parcialidade do juiz, notadamente quando há 
precedentes nesse sentido envolvendo as mesmas partes em 
outros processos executivos, sobre serem as decisões 
recorríveis.  



4. Insubsistente a exceção por carecer de prova da alegada 
suspeição, devendo ser ressaltado que esta somente se 
configura nas hipóteses expressamente previstas lei, o que 
não é o caso dos autos. A presunção de parcialidade do juiz 
só se opera legalmente se fundamentada em uma das 
hipóteses do art. 135, CPC/73 (797, CPC/2015).  
5. Exceção de suspeição rejeitada. 
(EXSUSP 0035849-62.2014.4.01.3400, DESEMBARGADOR 
FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO, TRF1 - SÉTIMA 
TURMA, e-DJF1 29/03/2019 PAG.) 
 
 

 
PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. 
MAGISTRADO PROFERIU DECISÃO LIMINAR 
DESFAVORÁVEL À PARTE. NÃO CARACTERIZADAS 
QUAISQUER SITUAÇÕES DO ART. 135, I E II, DO CPC/73. 
SUSPEIÇÃO NÃO CONFIGURADA. EXCEÇÃO REJEITADA.  
1. Reputa-se fundada a suspeição de parcialidade do juiz, 
quando: amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das 
partes e quando alguma das partes for credora ou devedora 
do juiz, de seu cônjuge ou de parentes destes, em linha reta 
ou na colateral até o terceiro grau, nos termos do art. 135, I 
e II, do Código de Processo Civil.  
2. No caso dos autos, o excipiente insurge-se contra o 
conteúdo da decisão proferida pelo excepto, na qual teria 
indeferido o pedido de liminar visando à anulação de 
processo administrativo disciplinar. 3. Em verdade, a 
decisão desfavorável a uma das partes não pode 
servir como fundamento para ajuizamento de 
exceção de suspeição, tendo em vista que no caso de 
inconformidade da parte com a decisão judicial 
deverá ser aviado o recurso próprio ao caso, de 
acordo com as normas processuais vigentes.  
4. A narrativa dos fatos apresentados é incompatível com as 
situações descritas no art. 135 do CPC/73, ante a ausência 
de qualquer elemento que justificasse interesse do juiz 
na causa, devendo, portanto, ser rejeitada a exceção. 5. 
Exceção de suspeição rejeitada. 
(EXSUSP 0017020-83.2012.4.01.3600, DESEMBARGADOR 
FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, TRF1 - 
PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 13/03/2018 PAG.) 
 

PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ART. 135, 
V, DO CPC. IMPARCIALIDADE POR CONTA DE 



ENTENDIMENTO JURÍDICO ADOTADO. INEXISTÊNCIA DE 
SUSPEIÇÃO. EXCEÇÃO IMPROCEDENTE.  
1. A mera circunstância de refutação dos argumentos 
jurídicos trazidos em feitos anteriores do mesmo ou de 
outros causídicos não permite o afastamento do julgador sob 
a alegação de imparcialidade. Caso prosperasse este 
entendimento, magistrados não poderiam possuir 
entendimentos jurídicos regulares sobre qualquer 
assunto, a jurisprudência nunca poderia servir de 
orientação a instâncias inferiores ou aos 
jurisdicionados, perdendo completamente a sua 
função, e a parte disporia da possibilidade de 
escolher o julgador que mais lhe aprouvesse, desde 
que possuísse entendimento que lhe fosse mais 
favorável, com violação clara do princípio do juiz 
natural.  
2. Exceção de suspeição rejeitada. 
 
(EXSUSP 0039080-10.2017.4.01.0000, JUIZ FEDERAL 
SAULO JOSÉ CASALI BAHIA, TRF1 - 1ª CÂMARA 
REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 
26/09/2017 PAG.) 
 

 

PENAL. PROCESSUAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. CP, 
ART. 254. PREJULGAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. 
REJEIÇÃO.  
1. Os atos praticados pela Excepta não escapam às 
atribuições constitucionais e legais do exercício 
jurisdicional incumbido aos magistrados. E mais, 
também não há que se falar em prejulgamento pelo fato de o 
Juízo Excepto ter indeferido o pedido de realização de 
perícia, uma vez que a decisão está devidamente 
fundamentada.  
2. A declaração de suspeição só deve ser proferida 
quando existam elementos aptos a justificar uma 
possível imparcialidade, sob pena de violação ao 
princípio constitucional do juiz natural.  
3. Não se encontra configurada qualquer causa que 
comprometa a isenção da juíza a justificar a declaração de 
sua suspeição, restando claro que o Excipiente, na verdade, 
não se conformando com a decisão proferida, pretende sua 



reforma por meio de expediente processual que a tanto não 
se presta.  
4. Exceção de suspeição improcedente. 
 
(EXSUSP 0003576-38.2016.4.01.3601, JUÍZA FEDERAL 
ROGÉRIA MARIA CASTRO DEBELLI (CONV.), TRF1 - 
TERCEIRA TURMA, e-DJF1 31/05/2017 PAG.) 

 

 

PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. DECISÃO 
CONTRÁRIA AO INTERESSE DA PARTE. AUSÊNCIA DE 
DEMONSTRAÇÃO DE HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 135 
DO CPC/73. EXCEÇÃO REJEITADA.  
1. A suspeição de magistrado tem disciplina no art. 135 do 
CPC/73. Deve se basear em fatos comprovados e não 
em meras ilações da parte.  
2. A exceção foi oposta por não concordar a parte com 
decisão do juiz que reconheceu a competência da Justiça 
Federal para julgar ação de reparação por danos morais 
ajuizada por Delegado da Polícia Federal contra Juiz de 
Direito. Não se pode extrair da aludida decisão nenhum 
indício de parcialidade do magistrado, sendo, portanto, 
improcedente a alegação.  
3. Não demonstrada pelo excipiente a ocorrência de alguma 
das hipóteses elencadas no art. 135 do CPC/73 a configurar 
a parcialidade do juiz. Se a parte não se conforma com 
a decisão do juiz, deve interpor o recurso específico, 
não sendo o incidente de exceção de suspeição 
sucedâneo recursal.  
4. Exceção de suspeição que se rejeita. 
(EXSUSP 0011579-94.2011.4.01.3200, DESEMBARGADOR 
FEDERAL NÉVITON GUEDES, TRF1 - QUINTA TURMA, e-
DJF1 01/12/2016 PAG.) 
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PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. 
HIPÓTESES DO ART. 145 DO CPC NÃO CARACTERIZADAS.  
1 - A exceção de suspeição não indica, como fundamento, 
quaisquer dos incisos do artigo 145 do CPC, tampouco 
descreve fato que se amolde às hipóteses do inciso I e IV do 
mencionado artigo a justificar a suspeição.  
2 - De concreto, sobressai a irresignação do excipiente 
quanto a decisões proferidas nos autos das ações, pelo rito 
ordinário, nº 0078075-25.2016.4.02.5101 e nº 0022103- 
76.1993.4.02.5101, sendo certo que os referidos provimentos 
contrários aos seus interesses, isoladamente, não são 
suficientes para comprovar a suspeição do Magistrado.  
3 - Como bem pontuado pela juíza a qua, "a determinação do 
bloqueio de valores existentes em nome do autor foi proferida 
pelo MM Juízo da 5ª Vara Federal/RJ em fase de 
cumprimento de sentença, tratando-se, portanto, de ato 
judicial passível de impugnação nos próprios autos. Descabe 
a este juízo, que não determinou o bloqueio, imiscuir-se na 
condução de processo judicial distribuído a outro juízo, 
cabendo, outrossim, à parte que se julgar prejudicada pelo 
bloqueio, manejar os recursos processuais que entender 
cabíveis".  
4 - Ressalta-se que a decisão proferida pela magistrada 
excepta, que extinguiu o feito com julgamento do mérito, está 
em plena conformidade com o ordenamento jurídico pátrio, 
não havendo qualquer indício de imparcialidade.  
5 - É importante deixar claro que a "prolação de 
sentença desfavorável à parte gera tão somente ao 
recorrente direito de interpor o recurso cabível, e não 
de suscitar a suspeição por atos ocorridos no decurso 
do trâmite processual. Tampouco a lei processual deixa 
à conveniência da parte a oportunidade para manejar a 
exceção de suspeição". (STJ- AgRg no Ag 1383973/CE, 
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 
DJe 22/08/2012).  
6 - Exceção de suspeição rejeitada. 1 
(EXSUSP - Exceção de Suspeição - Exceções - Incidentes - 
Processo Cível e do Trabalho 0500229-35.2017.4.02.5101, 
JOSÉ ANTONIO NEIVA, TRF2 - 7ª TURMA 
ESPECIALIZADA..ORGAO_JULGADOR:.) 
 



 
 
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO 
DO MAGISTRADO. OPOSIÇÃO APÓS A SENTENÇA 
CONDENATÓRIA. EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO. 
AUSÊNCIA DE INTERESSE.  
I) A exceção de suspeição foi oposta após a prolação 
da sentença, na mesma data da interposição de recurso, 
quando já exaurida a jurisdição do magistrado excepto.  
II. A pretensão do excipiente revela-se manifestamente 
inadequada diante da falta de interesse de agir em relação ao 
afastamento do magistrado sentenciante, não havendo 
utilidade do meio jurídico utilizado.  
IV. Após a prolação da sentença, a matéria deve ser 
impugnada por meio de recurso de apelação nos autos 
principais, o que, inclusive, foi alegado pela defesa, como 
preliminar, nas razões de recurso.  
IV. Não conhecimento da exceção de suspeição. 
(Suspeição - Exceção de Suspeição - Exceções - Incidentes - 
Questões e Processos Incidentes - Processo Criminal 
0007595-09.2010.4.02.0000, MARCELLO FERREIRA DE 
SOUZA GRANADO, TRF2 - 2ª TURMA 
ESPECIALIZADA..ORGAO_JULGADOR:.) 
 
 
 
PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO E 
SUSPEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE 
PARCIALIDADE. INCIDENTE REJEITADO. - Muito embora, 
em regra, somente as partes litigantes possuam legitimatio 
ativa para arguir exceção de suspeição ou impedimento, é 
certo que o Ministério Público Federal, com a finalidade de 
preservação da imparcialidade jurisdicional, interesse 
naturalmente indisponível, pode também manejar tal 
incidente, ainda que se encontre na qualidade de 
interveniente no processo, como fiscal da lei. - A exceção de 
suspeição ou impedimento não é a via adequada para 
questionamento de atos jurisdicionais, na medida em 
que tais incidentes constituem expedientes 
extraordinários, nos quais se impõe a configuração de 
prova induvidosa a respeito da parcialidade sugerida, pois 
o simples fato de o Magistrado decidir de acordo 
com tese jurídica que considera correta não dá 
azo à exceção, porquanto consubstancia o 



exercício regular da atividade jurisdicional passível 
de correção mediante a interposição de recurso adequado. 
- No caso, do exame dos autos, verifica-se que não há indícios 
de que o Excepto tenha agido com parcialidade, com vistas a 
prejudicar qualquer das partes, mas, tão somente, proferido 
decisões face ao poder instrutório do juízo e pelo seu livre 
convencimento motivado. Ademais, conforme ressaltou o 
Juízo Excepto, o "processo judicial no qual litigou com a UFF 
foi encerrado sem que tenham sido lhe deferidos pagamentos 
de qualquer quantia" e que "antes da exceção em questão ser 
ajuizada, o susbscritante já havia solicitado sua exoneração 
da UFF". 1 - Como bem ressaltou o douto Representante do 
Ministério Público Federal, ao emitir seu parecer, atuando na 
qualidade de custos legis, "Nenhum juiz ou membro do 
Ministério Público estará com sua imparcialidade afetada 
para julgar as ações em que o ente público é parte, apenas 
porque tem um litígio judicial contra a União, por exemplo, 
pleiteando a restituição ou compensação tributária, ou uma 
vantagem remuneratória ou funcional, salvo se for parte em 
demanda idêntica ou semelhante, o que não é o caso dos 
autos". - Exceção rejeitada. 
(ExcImp - Exceção de Impedimento - Exceções - Incidentes - 
Outros Procedimentos - Processo Cível e do Trabalho 
0017793-47.2018.4.02.5102, VERA LÚCIA LIMA, TRF2 - 8ª 
TURMA ESPECIALIZADA..ORGAO_JULGADOR:.) 
 
 
 
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ART. 145, IV, CPC/2015. 
ALEGAÇÕES DE IMPARCIALIDADE DO JUIZ. INTERESSE 
NO JULGAMENTO DA CAUSA EM FAVOR DE UMA DAS 
PARTES. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. NÃO COMPROVAÇÃO. 
EXCEÇÃO REJEITADA.  
1-Trata-se de Exceção de Suspeição oferecida em face de Juiz 
Federal diante do alegado interesse do mesmo no julgamento 
da causa em favor de uma das partes, com fundamento no 
art. 145, IV, do Código de Processo Civil/2015.  
2- Certo é que para a procedência da exceção de 
suspeição, a ensejar o afastamento do juiz natural da 
causa, é necessário que se faça prova manifesta da 
situação configuradora de suspeição, da quebra de 
imparcialidade ou da existência de algum interesse do juiz 
no resultado do processo. Senão prevalecerá a presunção 
juris tantum de imparcialidade do magistrado.  
3- In casu, não se vislumbra no provimento jurisdicional 



proferido no processo indicado neste incidente nenhuma das 
hipóteses de suspeição descritas no art. 145 do CPC/2015 a 
ensejar o afastamento da Magistrada da causa, já que ao juiz, 
na qualidade de condutor do processo, é dado decidir a causa 
de acordo com o seu livre convencimento motivado, como 
aconteceu com os atos jurisdicionais ora impugnados - 
manutenção do leilão e da avaliação de bens feita pela 
leiloeira e o esclarecimento à parte de que eventual argüição 
de suspeição da leiloeira deveria observar a forma prevista na 
lei processual -, sem que isso implique em suspeita de 
parcialidade.  
4- Trata-se, na verdade, de mero descontentamento da 
parte com as decisões contrárias às suas pretensões, as 
quais são passíveis de impugnação pela via recursal 
própria, se revestindo confusa e frágil a argumentação da 
Excipiente da existência de prejulgamento da Juíza em 
favor da parte contrária. Conforme explicitado pelo Juízo de 
Origem: "(...) Em primeiro lugar, quanto à alegada indução 
por parte deste Juízo em formar incidente de suspeição, resta 
claro, do cotejo da petição de fls. 184/186 e da decisão de fls. 
189/190, que, após as diversas assertivas da Executada 
quanto à suspeição da Leiloeira ao proceder à avaliação dos 
bens, esta Magistrada buscou sanar a questão, esclarecendo 
à parte acerca da necessária observância aos ditames legais à 
instauração do respectivo incidente, caso assim desejasse, os 
quais não foram observados naquela ocasião. Nada mais do 
que isso. (...)".  
5- Exceção de Suspeição rejeitada. 
 
(EXSUSP - Exceção de Suspeição - Exceções - Incidentes - 
Processo Cível e do Trabalho 0502150-72.2016.4.02.5001, 
GUILHERME DIEFENTHAELER, TRF2 - 8ª TURMA 
ESPECIALIZADA..ORGAO_JULGADOR:.) 
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PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE 
MAGISTRADO. PRESSUPOSTOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA.  
1. Consoante o decidido pelo Plenário do Superior Tribunal de 
Justiça na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal 



será determinado pela data da publicação do provimento 
jurisdicional impugnado. Na hipótese em exame, aplica-se o 
Código de Processo Civil de 1973.  
2. A alegação de existência de amizade ou inimizade do 
julgador para com uma das partes (art. 135 do CPC/1973) 
deve ser devidamente comprovada.  
3. Na hipótese em exame, os excipientes não apontam 
qualquer relação com o Juiz excepto, pois as causas que 
se alega serem causas da suspeição consistem em atos 
de ofício do magistrado, de natureza jurisdicional, não 
se consubstanciando, hipótese de inimizade capital entre 
excipientes e excepto.  
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou 
entendimento no sentido de ser taxativo o rol do art. 135 do 
Código de Processo Civil de 1973, fazendo-se necessário ao 
provimento da exceção de suspeição a presença de uma das 
situações dele constantes.  
5. Rejeitada alegação de litigância de má-fé. Não comprovado 
o intuito protelatório dos excipientes ou verificada a concreta 
conduta desleal da parte e o efetivo prejuízo ocasionado ao 
adversário  
6. Incidente de Suspeição rejeitado. 
 
(INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL - 1215 ..SIGLA_CLASSE: 
ExcSusp 0003333-31.2015.4.03.6105 ..PROCESSO_ANTIGO: 
201561050033339 ..PROCESSO_ANTIGO_FORMATADO: 
2015.61.05.003333-9, ..RELATORC:, TRF3 - TERCEIRA 
TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:23/01/2019  
 
 
 

PROCESSUAL PENAL - EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - 
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA - ATUAÇÃO DE MAGISTRADO 
EM ATIVIDADES CORRECIONAIS E PROCESSO JUDICIAL - 
INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO - 
PARCIALIDADE DO JULGADOR NÃO DEMONSTRADA - 
PEDIDO REJEITADO.   

1. A atuação do julgador na fase pré-processual ou em feitos 
de natureza administrativa não se equipara a prejulgamento 
da causa, isto é, não macula manifestações exaradas 
ulteriormente em sede judicial e sob o crivo do contraditório.  
2. As atividades da Corregedoria Regional ostentam natureza 
eminentemente administrativa, em nada se confundindo com 



as funções desempenhadas pelos membros do Órgão Especial 
no julgamento de feitos penais. Inexistência de impedimento 
ou suspeição.   

3. As alegações apresentadas na inicial, sobretudo por seu 
caráter genérico e indeterminado, não se revelam 
suficientemente graves a justificar o afastamento do 
Desembargador Federal excepto.   

4. Não efetivamente consubstanciada hipótese legalmente 
prevista a caracterizar a parcialidade do julgador(artigos 252 
e 254 do CPP), de rigor a rejeição da pretensão do excipiente. 
O afastamento do Desembargador Federal do julgamento 
do feito sem motivo concreto, em verdade, implicaria 
ofensa ao princípio do juiz natural.   

5. Exceção de suspeição rejeitada. 

(EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO ..SIGLA_CLASSE: ExcSuspei 
5029497-51.2020.4.03.0000 ..PROCESSO_ANTIGO: 
..PROCESSO_ANTIGO_FORMATADO:, ..RELATORC:, TRF3 - 
Órgão Especial, Intimação via sistema DATA: 27/11/2020 

 
 

PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ART. 135 DO 
CPC. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA 
PARCIALIDADE DO EXCEPTO. PREVALÊNCIA DA 
PRESUNÇÃO DA IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO. 
Trata-se de exceção de suspeição por parcialidade, interposta 
pelo Ministério Público Federal em face da MM. Juíza Federal 
Karina Lizie Holler, substituta da 1ª Vara Federal de Jales, 
nos termos do artigo 135, V do CPC/73. Embora o incidente 
tenha sido instaurado oportunamente, os fundamentos 
utilizados pelo Parquet e expostos na exceção não se 
encontram entre as hipóteses elencadas taxativamente pelo 
artigo 135 do CPC/73, vigente à época. Precedente do C. STJ. 
O afastamento do juiz natural da causa, em razão do 
reconhecimento da suspeição, exige a demonstração um 
prévio comprometimento do julgador para decidir a causa, de 
modo a favorecer ou prejudicar uma das partes, situação não 
identificada na hipótese. O magistrado tem liberdade de 
convicção quanto aos fundamentos que embasam a 
decisão, ainda que sejam contrários à pretensão da 
parte autora, ou entendimento anteriormente já 
exarado, sem que isso o torne suspeito. No caso dos 



autos o indeferimento da inicial foi fundamentado na 
inadequação da via eleita pelo Ministério Público e na sua 
ilegitimidade na proteção de interesses de 
cunho eminentemente patrimonial e 
disponível, sem se adentrar no mérito da ação. Não restou 
demonstrou nos autos qual seria o suposto interesse da MM. 
Juíza no julgamento da causa em favor dos advogados réus, 
nos termos do artigo 135, do Código de Processo Civil. O fato 
de o magistrado ter proferido julgamento anteriores sobre 
determinada matéria, como in casu, por si só não representa 
parcialidade, se não restar comprovado, na espécie, quaisquer 
das hipóteses elencadas no artigo 135, CPC/73, conforme já 
se pronunciou o C. STF (AO 1517). Exceção de suspeição 
rejeitada. 
(INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL - 1045 ..SIGLA_CLASSE: 
ExcSusp 0000980-97.2011.4.03.6124 ..PROCESSO_ANTIGO: 
201161240009800 ..PROCESSO_ANTIGO_FORMATADO: 
2011.61.24.000980-0, ..RELATORC:, TRF3 - PRIMEIRA 
TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/11/2018) 
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PROCESSO CIVIL. SUSPEIÇÃO. MAGISTRADO.  
O fato do juiz decidir desta ou daquela forma não implica 
sua suspeição para processar a demanda, uma vez que a 
lei processual assegura a ampla defesa do direito pleiteado 
pelo autor. 
(EXSUSP - EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO 2004.72.01.005446-7, 
JOÃO SURREAUX CHAGAS, TRF4 - SEGUNDA TURMA, DJ 
15/06/2005 PÁGINA: 635.) 
 
 
 
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. RELAÇÃO PESSOAL. ADEQUADA 
INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PODER-DEVER DO JUIZ. - 
Considerando que o decisum apontado como suspeito foi 
praticado em vários processos, sem denotar 
qualquer interesse do Juízo em relação a uma 
parte específica - afastada, portanto, a pessoalidade da 



determinação - e, considerando que a decisão guerreada 
em nada agride as garantias da parte contrária, tenho que 
o ato praticado pelo MM. Juízo a quo está inserto nos 
poderes do Juiz, que, imbuído da capacidade e do dever 
de zelar pela boa instrução do feito, deve lançar mão de 
qualquer meio legal à melhor solução da lide, 
independentemente de a qual parte a diligência 
aproveitará. Assim, nos amplos poderes que a nova 
hermenêutica processual dá ao Magistrado como forma de 
realizar o fim precípuo do processo - que é sua efetividade -, 
pode o Julgador determinar que a parte requeira, se entender 
de direito, determinado pleito a fim de que a verdade real se 
sobreponha ao formalismo exagerado e se obtenha, ao final, a 
tão requestada justiça. O afastamento do Juízo natural 
configura providência extrema e dotada de 
excepcionalidade tal que só pode ser utilizada com a 
parcimônia que lhe é peculiar, visto que a jurisdição é 
uma garantia ao estado democrático de direito e um 
poder-dever do Estado e do Juiz para com a 
sociedade, o jurisdicionado.  
Exceção de Suspeição rejeitada. 
(EXSUSP - EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO 1998.04.01.057540-9, 
EDGARD ANTÔNIO LIPPMANN JÚNIOR, TRF4 - QUARTA 
TURMA, DJ 07/10/1998.) 
 
 
SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. INTERESSE NA SOLUÇÃO 
DA LIDE. FALTA DE PROVAS. - A suspeição argüida em 
função de alegado interesse do Magistrado na solução da 
lide deve fundar-se em fatos concretos, comprovados com 
precisão. 
(EXSUSP - EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO 2004.70.00.033006-8, 
EDGARD ANTÔNIO LIPPMANN JÚNIOR, TRF4 - QUARTA 
TURMA, DJ 13/04/2005 PÁGINA: 702.) 
 
 
 
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. CPC. ART. 135, V. 
INOCORRÊNCIA DE PARCIALIDADE.  
1. O afastamento do juiz natural por suspeição é 
excepcional, devendo ser demonstrada in concreto pelo 
excipiente.  
2. O fato de o magistrado ser casado com funcionária da 
Caixa Econômica Federal não o torna suspeito para julgar 
feitos onde a CEF seja parte.  



3. Exceção de suspeição improvida. 
(EXSUSP - EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO 1998.04.01.053386-5, 
SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, TRF4 - TERCEIRA 
TURMA, DJ 10/05/2000 PÁGINA: 90.) 
 
 
 
PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. 
ACONSELHAMENTO DA PARTE DESCARACTERIZADO.  
1. Se o ato judicial apontado como suspeito foi praticado 
indistintamente em todos os processos sob sua jurisdição 
e não afetou as garantias constitucionais da parte 
adversa, não se tem por caracterizado o aconselhamento 
da parte a quem aproveita.  
2. Exceção de suspeição rejeitada. 
(EXSUSP - EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO 1998.04.01.090929-4, 
NYLSON PAIM DE ABREU, TRF4 - SEXTA TURMA, DJ 
31/03/1999 PÁGINA: 375.) 
 
 
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. RELAÇÃO PESSOAL. ADEQUADA 
INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PODER-DEVER DO JUIZ. - 
Considerando que o decisum apontado como suspeito foi 
praticado em vários processos, sem denotar qualquer 
interesse do Juízo em relação a uma parte específica - 
afastada, portanto, a pessoalidade da determinação - e, 
considerando que a decisão guerreada em nada agride as 
garantias da parte contrária, tenho que o ato praticado pelo 
MM. Juízo a quo está inserto nos poderes do Juiz, que, 
imbuído da capacidade e do dever de zelar pela boa instrução 
do feito, deve lançar mão de qualquer meio legal à melhor 
solução da lide, independentemente de a qual parte a 
diligência aproveitará. Assim, nos amplos poderes que a 
nova hermenêutica processual dá ao Magistrado como 
forma de realizar o fim precípuo do processo - que é sua 
efetividade -, pode o Julgador determinar que a parte 
requeira, se entender de direito, determinado pleito a fim 
de que a verdade real se sobreponha ao formalismo 
exagerado e se obtenha, ao final, a tão requestada justiça. 
O afastamento do Juízo natural configura providência 
extrema e dotada de excepcionalidade tal que só pode ser 
utilizada com a parcimônia que lhe é peculiar, visto que a 
jurisdição é uma garantia ao estado democrático de direito e 
um poder-dever do Estado e do Juiz para com a sociedade, o 
jurisdicionado. Exceção de Suspeição rejeitada. 



 
(EXSUSP - EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO 1998.04.01.057540-9, 
EDGARD ANTÔNIO LIPPMANN JÚNIOR, TRF4 - QUARTA 
TURMA, DJ 07/10/1998.) 
 
 

 
 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA QUINTA REGIÃO – TRF5  
 
 
 

PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. 
MAGISTRADO DE 1o GRAU. PARCIALIDADE. INEXISTÊNCIA.  
1. A prática de atos judiciais, como a prolação de 
sentença, insere-se nos poderes do magistrado de 
condução regular do processo. A imparcialidade e a 
isenção da conduta funcional de magistrados não se 
alteram em razão de julgamento (STF, AO no 1.517/MT).  
2. Decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo 
excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, 
porquanto ausentes elementos que demonstrem 
parcialidade do excepto (STJ, AgRg na ExSusp no 95/RJ; 
EDcl no AgRg na ExSusp no 108/PA).  
3. Exceção rejeitada. 
(EXSUSP - Exceção de Suspeição - 838 0004524-
57.2013.4.05.8100, Desembargador Federal Fernando Braga, 
TRF5 - Segunda Turma, DJE - Data::01/08/2013 - 
Página::323.) 
 
 
 
PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA 
DE PARCIALIDADE DO EXCEPTO NA CONDUÇÃO DA AÇÃO.  
O posicionamento do juiz contra o interesse de alguma 
das partes, sob o ponto de vista jurídico, não tem o 
condão de afastar a imparcialidade indispensável à 
atividade de julgar, não se tratando de hipótese prevista 
no art. 135 do CPC. Precedentes.  
Exceção rejeitada. 
(EXSUSP - Exceção de Suspeição - 839 0000753-
62.2013.4.05.8103, Desembargador Federal Manuel Maia, 
TRF5 - Quarta Turma, DJE - Data::12/09/2013 - 
Página::363.) 



 

PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO EM 
EXECUÇÃO FISCAL. ARTS. 135, V, E 304 DO CPC. 
INTERESSE DO JUIZ NO JULGAMENTO DA CAUSA. NÃO 
DEMONSTRAÇÃO. INSATISFAÇÃO DA EXCIPIENTE COM A 
DECISÃO JUDICIAL. NÃO ACOLHIMENTO DO INCIDENTE.  
1. Exceção de suspeição oposta em face do Juiz Federal 
processante de ação monitória, manejada pela parte 
devedora, com fundamento no art. 135, V, do CPC.  
2. Sobre a configuração da hipótese do art. 135, V, do CPC, 
observa-se, na esteira do parecer do Parquet, que as 
alegações defendidas pela excipiente não se subsume à 
hipótese elencada no artigo em epígrafe.  
3. "Quanto ao alegado vício decorrente da suposta ausência 
de citação, impõe-se observar que o pedido de habilitação (fls. 
102 e 103/104) nos autos principais (Processo nº 0005867-
84.2010.4.05.8200), deferido por este Juízo (fls. 105), com 
apresentação de embargos monitórios (fls. 107/127) por 
intermédio da Defensoria Pública da União, mediante outorga 
de poderes expressos pela excipiente JUREMA DA SILVA 
DOURADO (fls. 128), constitui comparecimento espontâneo 
da parte demandada, consoante o CPC, art. 214, parágrafo 1º, 
sendo hábil a deflagrar o início da contagem do prazo para 
defesa, inclusive para apresentação de exceção de suspeição. 
No caso, os embargos monitórios foram apresentados nos 
autos principais pela DPU em favor de JUREMA DA SILVA 
DOURADO em 09/junho/2011 e a sentença de mérito (fls. 
87/89), prolatada em 12/março/2013, foi publicada em 
15/abril/2013; todavia, o presente feito somente foi 
protocolizado em 09/maio/2013, depois de decorrido(s) o(s) 
prazo(s) previsto(s) no CPC, art. 138, parágrafo 1º, c/c o art. 
305, seja considerando como termo inicial a data de 
apresentação da defesa pela DPU em favor da excipiente (fls. 
107/127), seja considerando a data de publicação da 
sentença (fls. 90)".  

4. A exceção de suspeição em exame 
reflete mais a insatisfação da excipiente 
com a decisão judicial. O caso, portanto, seria de 
interposição de recurso, e não de acusação de suspeição.  
5. "Com efeito, os atos descritos neste incidente não se 
prestam para comprovação da parcialidade do Excepto. 
Não há qualquer demonstração da existência de algum 
interesse do magistrado, mas somente o 



descontentamento da parte com decisões proferidas 
nos autos da ação monitória em referência, as quais 
desafiariam recursos previstos na lei processual civil". 
(Excerto do parecer)  
6. Pela rejeição da exceção de suspeição. 
 
(EXSUSP - Exceção de Suspeição - 854 0002750-
80.2013.4.05.8200, Desembargador Federal Francisco 
Cavalcanti, TRF5 - Primeira Turma, DJE - 
Data::06/03/2014 - Página::151.) 
 
 
 
PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. 
AUSÊNCIA DE IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO. 
NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA POR 
ANTERIOR NÃO LOCALIZADA. OBRIGATORIEDADE DE 
COMPARECIMENTO A ATOS PROCESSUAIS AINDA QUE 
DEFERIDA SUA OITIVA NA COMARCA DE RESIDÊNCIA. 
MATÉRIAS OBJETO DE APRECIAÇÃO ANTERIOR EM SEDE 
DE HABEAS CORPUS. INOCORRÊNCIA DE AUSÊNCIA DE 
ISENÇÃO DE ÂNIMO. IMPROCEDÊNCIA DO INCIDENTE 
PROCESSUAL.  
I) Questão já enfrentada em sede do HC-5164/PE, onde 
se pretendia a nulidade de decisão que aqui se apresenta 
como fundamento do pedido.  
II) A eventual mácula da decisão, por contrária a 
interesse da parte, não conclui pela ausência de 
imparcialidade ou de isenção de ânimo pelo magistrado.  
III. Exceção de suspeição improcedente. 
 
(EXSUCR - Exceção de Suspeição Criminal - 28 0041341-
73.2013.4.05.0000, Desembargadora Federal Margarida 
Cantarelli, TRF5 - Quarta Turma, DJE - Data::31/10/2013 – 
Página::478.) 
 
 
 
PROCESSO N.º: 0807379-05.2015.4.05.8100 - EXCEÇÃO DE 
SUSPEIÇÃO EXCIPIENTE: JOAO QUEVEDO FERREIRA 
LOPES ADVOGADO: JOAO QUEVEDO FERREIRA LOPES 
EXCEPTO: JUÍZO FEDERAL DA 9.ª VARA DA SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO CEARÁ REPRES.: UNIÃO FEDERAL 
RELATOR(A): DESEMBARGADOR(A) FEDERAL janilson 
siqueira (convocado) - 3.ª TURMA EMENTA: PROCESSUAL 



CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ART. 135 DO CPC/1973. 
ART. 145 DO CPC/2015. HIPÓTESES TAXATIVAS. 
INEXISTÊNCIA DE PROVA DA PARCIALIDADE DO EXCEPTO. 
EXCEÇÃO REJEITADA.  
1. Exceção de Suspeição oposta nos autos de Execução 
Fiscal, em face do Juízo Substituto da 9.ª Vara Federal da 
Seção Judiciária do Ceará, que, na ação originária, reformou 
decisão anterior para cancelar a penhora efetivada no imóvel, 
por entender ter a constrição restado inócua, pois, quando 
realizada, o bem já havia sido arrematado em outro feito. 
2. O excipiente alega ter o MM. Juiz excepto interesse para 
lhe prejudicar, tendo em vista existir uma ação popular em 
tramitação ajuizada contra o referido magistrado alegando 
"objetivar fazer reprimir atos lesivos ao patrimônio público e à 
moralidade administrativa". 
3. Cabe ao juiz em exercício na vara onde se encontra 
tramitando o processo, na qualidade de condutor do 
mesmo, decidir, de acordo com o seu 
entendimento, desde que fundamente sua 
decisão no ordenamento jurídico em vigor, não 
havendo qualquer irregularidade em tal proceder. 
4. No caso, observa-se que a parte, em verdade, insurge-se 
contra um dos atos praticados pelo juiz na condução do feito, 
devendo, para tanto, utilizar-se dos recursos disponíveis 
contra o ato processual respectivo, o já foi feito, tendo em 
vista ter a parte excipiente interposto agravo de instrumento 
contra a decisão que lhe foi desfavorável. 
5. O fato de o magistrado proferir decisão que contraria a 
pretensão de uma das partes não configura, por si só, 
suspeita de parcialidade, tendo o próprio juiz afirmado 
não existir qualquer motivo de foro íntimo para tanto. 
6. A simples alegação de que a parte propôs ação popular 
contra o magistrado também não gera a suspeição do mesmo, 
já que o acolhimento da exceção por este motivo poderia fazer 
com que a distribuição dos feitos se desse por critérios 
estabelecidos pelas partes. 
7. A novel legislação processual civil, em seu art. 145, § 2.º, 
dispôs ser ilegítima a alegação de suspeição quando houver 
sido provocada por quem a alega, ou a aparte que a alega 
houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do 
arguido. 8. Exceção de suspeição rejeitada. 
(PROCESSO: 08073790520154058100, EXCEÇÃO DE 
SUSPEIÇÃO, DESEMBARGADOR FEDERAL JANILSON 
BEZERRA DE SIQUEIRA (CONVOCADO), TRF5 - 3ª TURMA, 
JULGAMENTO: 02/06/2016) 



CONCLUSÃO 

 
 
A presente manifestação procurou demonstrar, de forma respeitosa, 
porém firme e incisiva, a total improcedência da exceção manejada, 
fruto de frustrações processuais, construções midiáticas e mentirosas, e 
ilações diversionistas, sem qualquer amparo na realidade.  
 
 
Nenhum fato ficou sem resposta! 

 
 
Valendo-se não de meras alegações, mas sim de provas, documentos e 
registros materiais, este juízo refutou, de forma contundente, todas as 
mentiras e falsidades apresentadas, mostrando, com isso, o 
comportamento processual da parte excipiente.  
 
 

Registro, uma vez mais, que: 
 
 

i) Não tenho qualquer interesse (direto ou indireto) na causa ou 
nesse processo, que (aliás) somente me traz sacrifício 
pessoal e familiar; 
 

ii) Cumpro apenas o encargo e o dever profissional de presidir e 
conduzir um “CASO” complexo e difícil, decidindo e 
fundamentando as questões que me são trazidas a julgamento; 
 

iii) Não conheço pessoalmente e não sou parente (amigo ou inimigo) 
de qualquer das partes, vítimas, comissões de atingidos, 
advogados públicos e privados, peritos, membros da 
administração direta e indireta, defensorias públicas e 
ministérios públicos; 

 

iv) Não conheço pessoalmente, e não sou parente (amigo ou inimigo) 
de qualquer integrante das mineradoras rés, Fundação Renova, 
dirigentes, advogados internos e externos das empresas rés; 

 

v) Todos os atos praticados estão em conformidade com as leis e 
com os normativos do TRF1; 

 

vi) Todos os atos praticados foram gravados, registrados e 
documentados nos sistemas internos do TRF1; 



 

vii) Trabalho com fatos, documentos, provas e com a verdade e, por 
honrar a toga de Juiz Federal, não me deixo intimidar por 
ilações diversionistas, fake news e muito menos 
espetacularizações midiáticas dignas de Power Point.  

 

Não há, portanto, qualquer fato concreto (ou hipotético) que 
demonstre a parcialidade desse juiz, que tem, sob sua 
responsabilidade, um dos processos mais complexos do Poder 
Judiciário.  
 
 
Por fim, por ser perfeitamente aplicável à parte excipiente, relembro a 
firme manifestação1 do JUIZ INGLÊS (JUSTICE COULSON, da 
Corte de Apelação inglesa (Court of Appeal)) ao apreciar o 
“recurso de apelação” interposto contra a sentença estrangeira que 
rejeitou integralmente o “CASO SAMARCO” no Reino Unido e 
reconheceu a seriedade e credibilidade da Justiça Federal brasileira, 
especialmente da 12ª Vara Federal de BH para conduzir o caso (ID 
511630352). In verbis: 
 
 

"Criticar o juiz a cada uma das decisões, nada 
aceitando e nada admitindo, revela uma total 
falta de foco ou discernimento por parte dos 
reclamantes. Isso sugere que eles não têm 
pontos individuais fortes ou claramente 
discutíveis; que tudo o que eles podem 
fazer é atacar tudo na esperança de 
que algo seja aceito" 

 
 
 Assim sendo, NÃO RECONHEÇO a afirmação de parcialidade.  
 

 
1  

 



Via de consequência, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região para os fins de direito e com as 
homenagens de estilo.  
 
 
Traslade-se cópia dessa manifestação para ambas as “ações principais”.  
 

CUMPRA-SE. 

  

Belo Horizonte/MG, 25 de abril de 2021. 

  

 
MÁRIO DE PAULA FRANCO JÚNIOR 

JUIZ FEDERAL 

Justiça Federal /12ª Vara Federal 

 


