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O ministro Humberto Martins assume o cargo de presidente e permanecerá no comando no biênio 2020-2022
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João Otávio de Noronha: per�l moderado com tendência liberal — Foto: Divulgação

A troca da presidência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que ocorre hoje, vai provocar uma dança das cadeiras. O ministro

Humberto Martins assume o cargo de presidente e permanecerá no comando no biênio 2020-2022, enquanto João Otávio de

Noronha deixa o cargo e vai atuar na 5ª Turma, que julga as ações penais.

A vaga que será ocupada por Noronha era a de Jorge Mussi, o novo vice-presidente da Corte. Essa troca tende a mexer no

perfil do colegiado. Os ministros da 5ª Turma costumam ser bastante rigorosos com a aplicação da lei penal e Noronha tem

um tom “mais moderado”.

“Sai o ministro Mussi, considerado um ‘moderado mais rigoroso’ e entra Noronha, que seria ‘moderado com tendência

liberal’”, afirma Ademar Borges, professor do IDP, acrescentando que pode haver, com isso, um deslocamento do viés atual

da 5ª Turma, considerada mais dura que a 6ª Turma, que também julga matéria penal.

Noronha, além disso, chega à 5ª Turma com a imagem um pouco desgastada. Existe, entre colegas de tribunal, a visão de que

o ministro fez uma gestão mais individualista, tentando implementar objetivos pessoais, como o Tribunal Regional Federal

(TRF) da 6ª Região, em detrimento de pautas coletivas - a PEC da Relevância entre elas, que tramita no Senado e reduziria o

número de processos na Corte. “Terminou a gestão afastado dos colegas”, diz um ministro ouvido pelo Valor.

Noronha não tem um bom relacionamento, além disso, com Felix Fischer, de quem será colega na 5ª Turma. Ministros

afirmam que faltou “trato” na comunicação sobre o afastamento de Fischer, em 2018, para tratar de uma embolia pulmonar

e que essa situação teria provocado uma ruptura entre os dois.

Soma-se a isso, ainda, o caso Queiroz. Durante o plantão, no recesso de julho, Noronha concedeu o benefício da prisão

domiciliar a Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, e à mulher dele, Márcia de Aguiar, que estava

foragida.

Os três são investigados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por suposto desvio de recursos públicos quando Flávio, o

filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro, era deputado estadual. Queiroz é suspeito de coletar, durante anos, parte dos

salários dos funcionários do gabinete - esquema que ficou conhecido como “rachadinha”.

A decisão de Noronha não foi bem-vista na Corte. Alguns de seus colegas consideraram como manobra para conseguir uma

das vagas do Supremo Tribunal Federal (STF) que serão abertas durante o governo de Bolsonaro. “Envergonha o tribunal”,

criticou um ministro na ocasião.

No dia 13 de agosto, o ministro Felix Fischer revogou a liminar. No dia seguinte, no entanto, o ministro Gilmar Mendes, do

STF, derrubou a decisão de Fischer, restabelecendo a prisão domiciliar de Márcia e Queiroz, como havia decidido Noronha.

O Valor procurou o ministro Noronha para falar sobre a ida para a 5ª Turma e sobre as críticas recebidas, mas ele não deu

retorno.

Humberto Martins, que nos últimos dois anos atuou como corregedor nacional da Justiça, teve uma participação indireta no

episódio Queiroz. Ele arquivou uma reclamação disciplinar apresentada contra o ministro Noronha.

A queixa havia sido feita pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), que tratava como “grave” o “ineditismo” da decisão

que beneficiou Márcia de Aguiar, então foragida, sob a alegação de que ela prestaria auxílio ao marido no tratamento dele

contra um câncer.

Martins considerou que não havia elementos que indicassem desvio de conduta por parte de Noronha. Além disso, disse,

não caberia à corregedoria avaliar o acerto ou desacerto da decisão judicial. “No caso concreto, cabe recurso ao Supremo

Tribunal Federal”, afirmou ao decidir pelo arquivamento.



Humberto Martins será substituído, na Corregedoria, pela ministra Maria Thereza de Assis Moura, que deixa a vice-

presidência do STJ.

O novo presidente é visto pelos seus colegas como um conciliador. “É muito aberto ao diálogo e tem uma sensibilidade

política grande”, diz uma pessoa próxima. Ao ser eleito presidente do tribunal, no mês de maio, Martins afirmou que quer

fazer uma gestão participativa, com envolvimento de todos os ministros.

Ele planeja constituir seis comitês consultivos, cada um formado por cinco ministros, para atuar nas áreas de gestão,

orçamento e finanças, saúde, segurança e transporte, tecnologia da informação e assuntos legislativos. “Essa é uma ideia

inicial, ainda em gestação, mas que já deixo aqui lançada para discutirmos e aprimorarmos o formato final”, afirmou no

discurso após a eleição.

Martins chegou ao STJ no ano de 2006. Ele é formado em direito pela Universidade Federal de Alagoas e em administração de

empresas pelo Centro de Estudos Superiores de Maceió. Iniciou a carreira como promotor de justiça - legado da família

Martins. O pai, José Martins Filho, fez carreira no Ministério Público de Alagoas e o irmão, Mário Martins, atua como promotor

no Estado.

Humberto Martins também trabalhou como advogado. Ele exerceu a advocacia entre os anos de 1982 e 2002, quando

deixou a função para ocupar o cargo de procurador do Estado de Alagoas. Naquele mesmo ano, ingressou como

desembargador no Tribunal de Justiça do Estado, por meio do quinto constitucional.

No STJ, integrou a 2ª Turma e a 1ª Seção - especializadas em direito público - e atua na Corte Especial.
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