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EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO CRIMINAL (TURMA) Nº 5032531-95.2016.4.04.7000/PR
RELATOR : JOÃO PEDRO GEBRAN NETO
EXCIPIENTE : LUIZ INACIO LULA DA SILVA
ADVOGADO : CRISTIANO ZANIN MARTINS
EXCEPTO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

VOTO

1. Questões preliminares
 
1.1. Antes de adentrar no mérito, tenho como relevante retomar questão precedente.

Após a rejeição da exceção de suspeição criminal em primeiro grau, os autos subiram a este
Tribunal na forma do art. 100, in fine, do Código de Processo Penal.

 
Nos autos do processo nº 5032506-82.2016.4.04.7000/PR a defesa do excipiente

peticionou requerendo que este relator prestasse esclarecimentos a respeito de seu relacionamento
pessoal com o excepto - inclusive com apadrinhamento de um de seus filhos - e eventuais prejuízos
à necessária equidistância que deve ser observada pelo magistrado daí decorrentes. O pedido foi
acostado ao evento 3 daqueles autos, fazendo referência à matéria publicada no portal Jota Info.

 
Na oportunidade, não conheci do pedido, destacando: pretendendo a defesa suscitar

ausência de imparcialidade de qualquer julgador, deve fazê-lo pelo meio processual adequado. A
defesa interpôs agravo regimental, com os seguintes destaques de fundamentação:

 
... (a) o não conhecimento do pedido representa negativa de jurisdição; (b) o pedido de
esclarecimentos objetivou tão somente fazer valer a garantia constitucional de julgamento por juiz
independente, imparcial e transparente; (c) é melhor essa franca e transparente lealdade processual
de dar ouvidos ao corrente no meio forense sobre o fato de que nunca (ou, pelo menos, 99,9999% das
vezes) as decisões do juiz de primeiro grau serem reformadas; (d) a suspeição é causa de
imparcialidade do julgador; (e) o que difere a democracia dos demais regimes de poder é justamente a
sua transparência; (f) a Lei Orgânica da Magistratura exige que o juiz seja imparcial; (g) é certo, a
depender do grau, a existência de relação pessoal entre este e Vossa Excelência pode, em tese,
interferir diretamente no julgamento do Agravante; (h) havendo o Agravante, como já dito, tomado
conhecimento de notícias jornalísticas que indicam uma relação de amizade íntima de Vossa
Excelência com o Magistrado Excepto - inclusive com uma eventual (mas não necessária) relação de
apadrinhamento -, não restou ao Agravante outra alternativa senão pedir o esclarecimento acima
referido, eis que o nobre Desembargador Federal em causa é prevento para julgar todos os feitos
relativos à chamada e notória 'Operação Lava Jato', os quais não são submetidos à livre distribuição,
s.m.j. Não é pouca coisa!; (i) o magistrado deve deixar evidente que não está sujeito a influências
externas; (j) caso comprovadamente despropositada tal afirmação, não se movimente
desnecessariamente o aparato judiciário para eventual ação, como exceção de suspeição por
amizade íntima com uma das partes.
 
Apreciado pela 8ª Turma na sessão de 31/08/2016, o agravo regimental foi improvido

por unanimidade. O julgamento foi ementado nos seguintes termos:
 
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPEIÇÃO DO RELATOR. PETIÇÃO. MEIO INADEQUADO. ARTS. 95,
252 E 254 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. A suspeição ou
impedimento do relator devem ser arguidas por exceção, meio processual adequado para tanto, na
forma do art. 95, I c/c os arts. 252 e 254 do Código de Processo Penal. 2. Hipótese que o não
conhecimento de pedido de esclarecimentos, por via processual inadequado, não pode ser taxado de
negativa de jurisdição. 3. Agravo regimental improvido. (juntado aos autos em 01/09/2016).
 
1.2. A defesa interpôs recursos especial e extraordinário. Diante disso, e a fim de não

obstaculizar o julgamento do feito ou mesmo o exame de admissibilidade dos recursos interpostos
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exclusivamente em face da decisão proferida no agravo regimental, determinei a autuação em
separado do incidente (agravo regimental), com a juntada integral de cópias das peças.

 
Pois bem, a PETIÇÃO foi tombada sob o nº 5044136-86.2016.4.04.0000/PR e

atualmente se encontra em fase de processamento dos recursos para os Tribunais Superiores.
Considerando que, regra geral, os recursos especial e extraordinário não são dotados de efeito
suspensivo, não há óbice ao julgamento das exceções.

 
A propósito, sequer as exceções de suspeição são possuem atributo suspensivo,

segundo o art. 111 do Código de Processo Penal, que prevê: as exceções serão processadas em autos
apartados e não suspenderão, em regra, o andamento da ação penal.

 
1.3. No que diz respeito à matéria tratada no agravo regimental, descabe aqui refazer

ou mesmo ratificar julgamento realizado pelo Colegiado. Todavia, não é demais destacar que a
defesa argumenta, dentre outras razões que não se haveria então de movimentar desnecessariamente
o aparato judiciário para eventual ação, como exceção de suspeição por amizade íntima com uma
das partes, se acaso fosse despropositada a invocada causa de suspeição.

 
Ora, o aparato judiciário pode e deve ser movimentado por todo aquele que se sentir

ameaçado em seus direitos. De igual modo, entendendo existente causa de imparcialidade do
magistrado de primeiro grau ou de relator em órgão Colegiado, é assegurado a qualquer parte dispor
dos meios processuais adequados para discutir a suposta ausência de isenção.

 
Contudo, deve fazê-lo pelos meios adequados, notadamente quando é induvidoso o

procedimento previsto no Estatuto Processual. Porém, ao tempo em que resiste na proposição da
competente exceção de suspeição criminal em face deste relator e contrariando sua própria premissa
de desnecessidade de movimentação do aparato judicial, o excipiente interpôs, além do agravo
regimental, recursos aos Tribunais Superiores, dedicando, no somatório, mais de 43 (quarenta e três)
laudas a tal propósito.

 
Em seus recursos, reitera violação expressa ao art. 254 do Código de Processo Penal,

desconsiderando, contudo, que não se serviu do meio processual adequado de impugnação. Aliás, o
singelo pedido do evento 3 (processo nº 5032506-82.2016.4.04.7000/PR) sequer indica qualquer
dispositivo legal hipoteticamente violado.

 
1.4. Não é demais referir que a utilização do meio processual previsto na Lei

Processual Penal e no Regimento Interno do TRF4 nenhum prejuízo lhe traria. Ao contrário disso, a
questão já teria sido solvida com celeridade. Em casos como este, desbordam duas possibilidades:
(a) o relator reconhece a causa de suspeição, anula os atos praticados e determina a redistribuição do
feito; (b) o relator rejeita a exceção e determina a sua distribuição a 4ª Seção do Tribunal, órgão
Colegiado superior e ao qual caberia reexaminar a controvérsia.

 
Estabelece o art. 319 do RITRF4 que a suspeição deverá ser deduzida em petição

assinada pela própria parte ou por procurador com poderes especiais, indicando os fatos que a
motivaram e acompanhada de prova documental e rol de testemunhas, se houver. Diz, ainda, em seu
art. 14, parágrafo único, 'e' que compete às Seções julgar as suspeições e impedimentos arguidos
contra Desembargadores das Turmas que lhes são afetas, bem como os arguidos contra o órgão do
Ministério Público Federal que perante elas atue.

 
1.5. Na data de ontem, peticionou o procurador do excipiente pretendendo a suspensão

do julgamento do presente habeas corpus sob o argumento que interpôs exceção de suspeição contra
este Relator.
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Lamentavelmente todo o procedimento envolvendo a alegação de suspeição deste

Relator está recheado de equívocos de técnica processual como destacado nos itens acima. A eles,
agora somam-se outros.

 
A distribuição novamente foi equivocada para outro desembargador desta Corte, os

procuradores do excipiente deixaram de protocolar nova exceção nestes autos.
 
Ocorre que aquela que distribuíram equivocadamente teve sua tramitação negada pelo

Des. Federal Victor Laus. E contra esta decisão não foi interposto qualquer recurso, e os recursos
que o sistema processual prevê não tem efeito suspensivo. Assim, a causa de fato (exceção de
suspeição contra este Relator) que deu origem a não apresentação em mesa destes mesmos remédios
constitucionais na sessão da semana passada deixou de existir.

 
Por esse motivo que apresentei em mesa, novamente, na data de hoje, os mesmos

processos à julgamento. Destaque-se que a urgência no processamento e julgamento destes
incidentes decorre da existência de habeas corpus de corréu na ação penal nº 5046512-
94.2016.4.04.7000.

 
A guisa de esclarecimento, há semelhante exceção de suspeição interposta contra mim,

pelos mesmos fundamentos, por outras partes. Despachei esta exceção na data de hoje, não
acolhendo as alegações de suspeição determinando a distribuição para a 4ª Seção deste Colegiado.

 
Dessa forma, indefiro o pedido de sobrestamento.
 
1.6. Colocados tais esclarecimentos, passo ao exame do mérito da exceção de

suspeição criminal em face do Juiz Federal Sérgio Fernando Moro.
 
2. Das causas de impedimento e suspeição
 
2.1. As causas de impedimento e suspeição do magistrado estão dispostas

taxativamente nos arts. 252 e 254 do Código de Processo Penal:
 
Art. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que:
I - tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o
terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade
policial, auxiliar da justiça ou perito;
II - ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha;
III - tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a
questão;
IV - ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim em linha reta ou colateral até o
terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito.
 
Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes:
I - se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles;
II - se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo,
sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia;
III - se ele, seu cônjuge, ou parente, consangüíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar
demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes;
IV - se tiver aconselhado qualquer das partes;
V - se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes;
VI - se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo.
 
Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que 'as hipóteses de impedimento descritas no

art. 252 do Código de Processo Penal constituem um rol exaustivo' (STF, HC nº 94.089, Ayres
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Britto e HC nº 68.784, Celso de Mello). Na mesma linha, precedentes deste Tribunal (Exceções de
Impedimento Criminal nºs 2007.70.00.031201-8, 7ª Turma, Des. Federal Tadaaqui Hirose, por
unanimidade, D.E. 05/03/2008, publicado em 06/03/2008 e 2006.70.00.020593-3, 7ª Turma, Des.
Federal Maria de Fátima Freitas Labarrère, por unanimidade, D.J.U. 22/11/2006).

 
2.2. Também o rol inserto no art. 254 do Código de Processo Penal é exaustivo, não

bastando, pois, que a parte alegue genérica e infundadamente a suspeição do magistrado, sendo
imprescindível que sua insurgência se dê em fatos concretos (HC nº 77.930, Maurício Corrêa, STF).

Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que as causas geradoras de impedimento
(CPP, art. 252) e de suspeição (CPP, art. 254) do magistrado são de direito estrito. As hipóteses que
as caracterizam acham-se enumeradas, de modo exaustivo, na legislação processual penal. Trata-se
de 'numerus clausus', que decorre da própria taxatividade do rol consubstanciado nas normas legais
referidas (HC 68784, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em
01/10/1991, DJ 26-03-1993 PP-05003 EMENT VOL-01697-03 PP-00456).

 
3. Das alegações da defesa de quebra de imparcialidade do julgador
 
3.1. Das medidas cautelares determinadas pelo excepto - pré-julgamento da causa
 
Sustenta a defesa que o julgador seria suspeito por ter ordenado buscas e apreensões,

conduções coercitivas e determinado interceptações telefônicas, o que comprometeria a sua
necessária imparcialidade.

 
A determinação de diligências ou mesmo a condução coercitiva de investigados ou

decretação de prisões na fase pré-processual fazem parte do cotidiano jurisdicional. A externalização
pelo juiz de suas impressões sobre os fatos apenas integram o dever de fundamentar, sem que tal
proceder se confunda com comportamento tendencioso ou manifestação de interesse. Ou seja, a
simples verificação dos pressupostos necessários à instauração de medidas cautelares não significa
que o julgador seja suspeito ou esteja impedido de continuar na lide.

 
Não é outro o entendimento adotado pela 8ª Turma em casos idênticos também

relacionados à 'Operação Lava-Jato', como se observa do julgado que segue:
 
PROCESSUAL PENAL. EXECEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. 'OPERAÇÃO LAVA-JATO'. ATOS DO
PROCESSO. DEVER DE FUNDAMENTAR. EXCESSO NÃO CONFIGURADO. ACORDO DE
DELAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DO MAGISTRADO. AÇÃO PENAL Nº 470/STF. JUIZ AUXILIAR.
INEXISTÊNCIA DE JURISDIÇÃO. ARTIGOS PUBLICADOS. IMPARCIALIDADE NÃO
CARACTERIZADA. AUTODECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO ANTERIOR. IMPROCEDÊNCIA DA
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO CRIMINAL. 1. Não gera impedimento do magistrado, tampouco implica
em antecipação do juízo de mérito, a externalização das razões de decidir a respeito de diligências,
prisões e recebimento da denúncia, comuns à atividade jurisdicional e exigidas pelo dever de
fundamentar estampado na Constituição Federal. 2. A determinação de diligências na fase
investigativa, como quebras de sigilo telemáticos e prisões cautelares não implica antecipação de
mérito, mas sim mero impulso processual relacionado ao poder instrutório.(...) 12. exceção de
suspeição improvida. (TRF4, Exceção de Suspeição Criminal nº 5004838-73.2015.404.7000, 8ª
Turma, minha relatoria, por unanimidade, juntado aos autos em 09/04/2015).
 
No sistema brasileiro a jurisdição é una, de modo que não se separada o juízo que

conduz o inquérito ou instrui a causa daquele que a julga.
 
Tal circunstância, todavia, não lhe retira a imparcialidade.
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As medidas cautelares investigatórias são determinadas com fundamento em um juízo
precário, notadamente com base em indícios. E o inquérito serve justamente para apurar a existência
ou não do delito e identificar os possíveis envolvidos.

 
Todavia, neste estágio ainda inicial, é desarrazoado supor que o juízo possa desde já

firmar a sua convicção a respeito da responsabilidade penal do investigado, até mesmo porque, fosse
a afirmação irrepreensível, somente teríamos condenações, e essa não é a realidade das diversas
ações penais, inclusive daquelas relacionadas à 'Operação Lava-Jato'.

 
Descabe aqui reexaminar o mérito das decisões que impulsionaram o inquérito, já que

este não é o meio processual adequado para tanto. Mas vale anotar que estão em sintonia com o
imperioso dever constitucional de fundamentar. É inevitável que o magistrado, ao analisar pedidos
cautelares - na fase de inquérito ou já no curso do processo - incursione nos fatos que são trazidos ao
seu conhecimento, ainda que somente em cognição sumária, típica das medidas acautelatórias.
Sobre o tema, precedente deste Tribunal:

 
'OPERAÇÃO LAVA-JATO' PROCESSO PENAL. ARTS. 252 E 254 DO CPP. EXCEÇÃO,
IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO. ATUAÇÃO DO MAGISTRADO. DECISÕES. FUNDAMENTAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE EXCESSO. INEXISTÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO OU INTERESSE NA CAUSA.
PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. LAVAGEM DE DINHEIRO E CRIME
ANTECEDENTE. AUTONOMIA. DESMEMBRAMENTO. 1. As hipóteses de impedimento e suspeição
descritas nos arts. 252 e 254 do Código de Processo Penal constituem um rol exaustivo. Precedentes
do Tribunal e do STF. Hipótese em que o juízo de admissibilidade da exceção se confundem com o
mérito. 2. O impedimento inserto no inciso I do art. 252 do Código de Processo Penal refere-se à
atuação do magistrado no mesmo processo em momento anterior e tem como elemento fundamental a
atuação formal em razão de função ou atribuição. 3. Não gera impedimento do magistrado a
externalização das razões de decidir a respeito de diligências, prisões e recebimento da denúncia,
comuns à atividade jurisdicional e exigidas pelo dever de fundamentar, estampado na Constituição
Federal. 4. Opiniões do juízo de caráter genérico, fora dos autos e a respeito de projetos de lei que
tenham por finalidade a modificação das normas penal e processual penal, não representam quebra
da imparcialidade do julgador. 5. Exceção de suspeição criminal improvida. (TRF4, Exceção de
Suspeição Criminal nº 5047550-78.2015.404.7000, 8ª Turma, minha relatoria, juntado aos autos em
18/11/2015).
 
Por estas razões, correta a decisão que rejeitou a exceção de suspeição na parcela do

pedido.
 
3.2. Da condução coercitiva - equiparação à prisão política
 
A defesa desenvolve longas considerações no sentido de que a condução coercitiva do

excipiente equivaleria à prisão e que teria sido utilizada com viés político.
 
A tese de que os desdobramentos da 'Operação Lava-Jato' têm natureza política não é

original, mas não encontra respaldo nos autos. Apesar de muito difundida nos meios de
comunicação, encontra obstáculo no próprio histórico das investigações, de modo que ao longo de
mais de dois anos, não há um só fato que dê guarida à afirmação defensiva.

 
Não passa despercebido, todavia, que o requerente é figura pública e que a cobertura

jornalística dada às fases da 'Operação Lava-Jato' a ele relacionadas atrai maior atenção dos meios
de comunicação.

 
Igualmente é certo que há uma busca pela politização do processo judicial, seja com a

promoção de mobilizações sociais, seja levando o debate a foros internacionais.
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Nada disso pode ser atribuído à suposta parcialidade do julgador.
 
Diante do contexto das investigações, não se há de desqualificar a investigação como

se tivesse de fato um objetivo político, ainda que haja tentativas ocasionais de terceiros de colherem
frutos políticos com o seu resultado.

 
Analisando os elementos dos autos, estamos diante de decisões de primeiro grau

fundamentadas e tomadas com base na interceptação telefônica de diálogos travados por
investigados, indicando suposta intenção de associados do excipiente de, em certa medida, oporem-
se a qualquer diligência em seu desfavor. Em face disso, o magistrado de origem determinou a
adoção de medidas pela autoridade policial com a finalidade de evitar a exposição do conduzido.

 
Vale anotar que tais diálogos levaram o juízo inclusive a questionar a utilidade das

futuras interceptações telefônicas, dado o comprometimento da espontaneidade, o que levou à
posterior interrupção. 

Assim, ao contrário do que quer fazer crer a defesa, não há nenhum sinal de quebra de
imparcialidade do magistrado de origem, mas sim, mera insurgência com relação ao mérito das
medidas, não sendo as exceções de suspeição e impedimento meios adequados para sindicá-las.

 
3.3. Quebra de sigilo do advogado e levantamento de sigilo das interceptações
 
3.3.1. Sem tecer considerações aprofundadas sobre o mérito da quebra de sigilo,

novamente as razões de decidir não indicam parcialidade do excepto na decisão que determinou a
quebra de terminal telefônico, pertencente ao advogado.

 
O substrato fático trazia indicativos fortes de que o interceptado teria participado de

condutas ilícitas imputadas ao ex-Presidente e de que o advogado a ele cedia o seu telefone celular.
 
Ainda. O telefone supostamente pertencente ao escritório de advocacia Teixeira

Martins e Advogados teve autorização de quebra de sigilo segundo informação prestada pelo MPF
de que o terminal seria titularizado pela empresa LILS Palestras do ex-Presidente Luiz Inácio Lula
da Silva e não por escritório de advocacia. Isso está expresso na decisão de 19/02/2016 (evento 4,
processo 5006205-98.2016.4.04.7000), com base em registro do CNPJ da empresa de consultoria do
excipiente.

 
Mais uma vez cabe registrar que a tese de ilegalidade das medidas sequer seria digna

de ponderação neste momento e meio processual. Nem o próprio advogado interceptado, ou mesmo
os demais advogados do escritório ou, ainda, a defesa do excipiente, fizeram chegar a este Tribunal
qualquer irresignação a respeito do tema.

 
De todo modo, ainda que se chegasse à hipótese de provimento de alguma impugnação

pelas partes envolvidas por este Tribunal ou pelos Tribunais Superiores, a eventual modificação da
decisão por órgão recursal não permite que se discuta a perda de imparcialidade do julgador que
prolatou a decisão reformada.

 
3.3.2. Argumenta a defesa, ainda, que o julgador é imparcial porque levantou o sigilo

de interceptações telefônicas ilegais.
 
Novamente aqui não há correspondência entre a decisão apontada e alguma causa de

suspeição ou impedimento.
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O sigilo do inquérito vem em benefício da investigação, não podendo ser invocado
para a proteção de investigados ou para acobertar o próprio crime. Este tem sido o critério adotado
nas diversas ações penais desdobradas da 'Operação Lava-Jato'.

 
O paradigma que orienta o julgador, portanto, não é novo ou foi utilizado com

exclusividade nos processos relacionados ao excipiente.
 
No restante, bem anotou o excepto: 'quanto à alegação de que o levantamento do

sigilo teria gerado controvérsias que impediram o Excipiente de tomar posse como Ministro do
Estado, é de se questionar se presente aqui uma relação estrita de causa e efeito, pois a insatisfação
com o anterior Governo precedeu o fato. De todo modo, ainda que existente, tratar-se-ia de
consequências externas ao processo e fora do alcance do poder de decisão deste julgador'.

 
De fato, consequências administrativas e políticas são questões estranhas ao ofício

penal e não podem ser invocados como causa de suspeição. É de se recordar que o impedimento da
posse do excipiente como Ministro de Estado decorreu de decisão liminar deferida pelo Ministro
Gilmar Mendes nas Medidas Cautelares nos Mandados de Segurança nºs 34.070/DF e 34.071/DF, e
não por decisão atribuída ao juiz de primeiro grau.

 
3.3.3. De igual modo, não socorre o excipiente a alegação de que o magistrado

produziu provas de ofício no curso da investigação e que, portanto, seria suspeito. Pois bem,
autoriza do art. 156 do CPP:

 
Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício:
I - ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas
urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida;
II - determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para
dirimir dúvida sobre ponto relevante.
 
Muito embora seja possível ao juiz determinar a produção de determinada prova, antes

ou no curso da ação penal, a defesa não indica quais decisões violariam a hipótese legal.

Tampouco aportou neste Tribunal recurso específico da defesa postulando a nulidade
de uma ou outra prova.

 
Apenas a título de argumentação e sem deixar de ressaltar que a exceção de suspeição

não é o meio adequado, eventuais máculas nas decisões devem ser tratadas pontualmente, mas não
autorizam questionamentos genéricos a respeito da isenção do julgador.

 
3.4. Das informações prestadas ao Supremo Tribunal Federal
 
Pretende a defesa a declaração de suspeição do excepto porque este teria pré-julgado a

causa ao prestar informações ao Supremo Tribunal Federal na Reclamação nº 23.457. Por oportuno,
e reproduzo, no ponto, a decisão que rejeitou a exceção de suspeição:

 
4. Alega ainda a Defesa que o julgador teria pré-julgado a causa ao prestar informações ao Supremo
Tribunal Federal na Reclamação 23.457.
Aqui mais uma vez a Defesa confunde regular exercício da jurisdição com causa de suspeição.
O eminente Ministro Teori Zavascki deferiu, em 22/03/2016, liminar na Reclamação 23.457, avocando
os processos envolvendo o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, posteriormente devolvidos, e
solicitou informações.
Cumprindo determinação do Supremo Tribunal Federal, este Juízo prestou informações em
29/03/2016 (Ofício 700001743752, evento 161 do processo 5006205-98.2016.4.04.7000).
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As informações são longas em decorrência da controvérsia instaurada. Na ocasião, o Juízo esclareceu
ao Egrégio Supremo Tribunal Federal cumpridamente os motivos da interceptação e o motivo do
levantamento do sigilo sobre os diálogos, o que exigiu esclarecer a relevância jurídico- criminal dos
diálogos interceptados.
Apesar da demonstração da relevância jurídico-criminal dos diálogos interceptados, isso foi feito,
como consta ali expressamente, com base em juízo provisório e não definitivo quanto aos fatos, como
se depreende da utilização frequente das expressões 'cognição sumária', 'em princípio' ou
'aparentemente'. Ilustrativamente destaco trecho:

 
'Em cognição sumária, o ex-Presidente contatou o atual Ministro da Fazenda buscando que este
interferisse nas apurações que a Receita Federal, em auxílio às investigações na Operação
Lavajato, realiza em relação ao Instituto Lula e a sua empresa de palestras. A intenção foi
percebida, aparentemente, pelo Ministro da Fazenda que, além de ser evasivo, não se
pronunciou acolhendo a referida solicitação.

 
O ex-Presidente, aparentemente, tentou obstruir as investigações atuando indevidamente, o que pode
configurar crime de obstrução à Justiça (art. 2º, §1º, da Lei nº 12.850/2013). Mesmo sem eventual
tipificação, condutas de obstrução à Justiça são juridicamente relevantes para o processo penal
porque reclamam medidas processuais para coartá-las.
Assim, em princípio, não se pode afirmar que o referido diálogo interceptado não teria relevância
jurídico-criminal. E se tem, não se pode afirmar que a divulgação afronta o direito à privacidade do
ex-Presidente.' (Grifou-se)
Por outro lado não há qualquer afirmação deste julgador da procedência das suspeitas do MPF
contra o ex-Presidente no esquema criminoso da Petrobrás.
Enfim, não há como depreender do conteúdo das informações qualquer pré-julgamento, são todas
afirmações baseadas em cognição sumária e provisória e motivadas exclusivamente pela necessidade
de prestar as informações determinadas pelo próprio Egrégio Supremo Tribunal Federal.
 
Não se verifica qualquer pré-julgamento nas informações prestadas ao Supremo

Tribunal Federal, mas, como já esclarecido no tópico 3.1, apenas dever de fundamentar.
 
A rigor, o Ofício nº 700001743752 (evento 161 do processo 5006205-

98.2016.4.04.7000) faz um detalhado resumo das diligências policiais e das quebras de sigilo,
apenas destacando fundamentos que já haviam sido apontados nas decisões cautelares, motivos pelo
qual igualmente não merece trânsito a exceção.

 
3.5. Representação contra o excepto junto ao Procurador-Geral da República
 
Alega a defesa que o excepto seria suspeito porque o excipiente contra ele protocolou

representação junto ao Ministério Público Federal, por abuso.
 
Segundo o art. 256 do Código de Processo Penal estabelece que a suspeição não

poderá ser declarada nem reconhecida, quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo
para criá-la, evitando assim ações deliberadas da defesa com o objetivo de afastar o magistrado da
causa.

 
A par disso, a suposta representação é igualmente fator externo ao processo, assim

como outras representações protocoladas perante a Procuradoria Regional da República da 4ª
Região ou nas Corregedorias deste Tribunal e do Conselho Nacional de Justiça.

Não se pode inferir, portanto, a perda de imparcialidade do julgador por ato imputado
ao próprio excipiente, pelo que deve ser rejeitada a exceção no ponto.

 
3.6. Publicação de matérias jornalísticas a respeito da investigação e do juiz

excepto
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A defesa do excipiente sustenta o comprometimento da imparcialidade do julgador,
calcado na publicação de matérias jornalísticas a respeito da investigação.

 
A afirmação é de todo despropositada.
 
A divulgação de matérias a respeito do caso investigado e da participação dos

envolvidos é típico dos sistemas democráticos. Aliás, deve-se ressaltar que o interesse da imprensa
por processos judiciais não é um fenômeno surgido com a deflagração da 'Operação Lava-Jato'.

 
Muitos outros casos já tiveram ampla divulgação. Mais recentemente e talvez o de

maior notoriedade, a Ação Penal nº 470/STF, conhecida como Mensalão, ganhou acompanhamento
quase em tempo integral, sobretudo durante as seguidas sessões de julgamento pelo Supremo
Tribunal Federal.

 
Pois bem, a repercussão do caso é matéria que não guarda nenhum vínculo

indissociável com o processo, pelo que não se há de questionar a imparcialidade do excepto em face
de matérias jornalísticas para as quais não participou. Esta Turma já se debruçou sobre o tema em
processo relacionado à 'Operação Lava-Jato':

 
'OPERAÇÃO LAVA-JATO' PROCESSO PENAL. ARTS. 252 E 254 DO CPP. EXCEÇÃO,
IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO. ATUAÇÃO DO MAGISTRADO. DECISÕES. FUNDAMENTAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE EXCESSO. INEXISTÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO OU INTERESSE NA CAUSA.
PUBLICAÇÕES JORNALÍSTICAS. PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS JURÍDICOS. FINALIDADE
ACADÊMICA. AUTODECLARAÇÃO EM INQUÉRITO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE
PERTINÊNCIA FÁTICA. 1. As hipóteses de impedimento e suspeição descritas nos arts. 252 e 254 do
Código de Processo Penal constituem um rol exaustivo. Precedentes do Tribunal e do STF. Hipótese
em que o juízo de admissibilidade da exceção se confundem com o mérito. 2. O impedimento inserto
no inciso I do art. 252 do Código de Processo Penal refere-se à atuação do magistrado no mesmo
processo em momento anterior e tem como elemento fundamental a atuação formal em razão de
função ou atribuição. 3. Não gera impedimento do magistrado a externalização das razões de decidir
a respeito de diligências, prisões e recebimento da denúncia, comuns à atividade jurisdicional e
exigidas pelo dever de fundamentar estampado na Constituição Federal. 4. A determinação de
diligências na fase investigativa, como quebras de sigilo telemáticos e prisões cautelares, não implica
antecipação de mérito, mas mero impulso processual relacionado ao poder instrutório. 5. A ampla
cobertura jornalística à investigação denominada de 'Operação Lava-Jato', bem como a manifestação
da opinião pública, favoráveis ou contrárias, para as quais o magistrado não tenha contribuído, não
acarretam a quebra da imparcialidade do magistrado. 6. Eventual manifestação genérica do
magistrado em textos jurídicos de natureza acadêmica a respeito de crimes de corrupção, não conduz
à sua suspeição para julgar os processos relacionados à 'Operação Lava-Jato'. 7. Inexistindo
pertinência fática entre as causas de suspeição autodeclarada em procedimento penal pretérito e os
fatos ora investigados, não se há de falar em ausência de imparcialidade do magistrado. 8. Exceção
de suspeição improvida. (TRF4, Exceção de suspeição criminal nº 5040100-84.2015.404.7000, 8ª
Turma, minha relatoria, por unanimidade, juntado aos autos em 22/10/2015).
 
3.7. Considerações sobre a Operação Mãos Limpas (Itália)
 
A defesa diz que o magistrado é suspeito para julgamento da causa em razão de texto

escrito em 2004 a respeito da denominada Operação Mãos Limpas.
 
Não merece prosperar a pretensão.
 
O referido artigo tem índole meramente informativa e sequer é contemporâneo aos

fatos. É de se notar que foi publicado na Revista CEJ/Conselho da Justiça Federal, Centro de
Estudos Judiciários. Brasília: CJF, n.º 26, em setembro de 2004, praticamente uma década antes de
deflagrada a 'Operação Lava-Jato'.
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Difícil supor, diante disso, que um texto descritivo a respeito do combate ao crime

organizado em outro país, muitos anos antes, possa afetar a imparcialidade do juiz condutor da causa
ou que signifique prenúncio de condenação do excipiente.

 
Ademais, eventuais manifestações do juízo no processo não representam antecipação

de mérito ou pré-julgamento. Nesse sentido, precedente deste Tribunal:
 
PROCESSUAL PENAL. EXECEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. 'OPERAÇÃO LAVA-JATO'. ATOS DO
PROCESSO. DEVER DE FUNDAMENTAR. EXCESSO NÃO CONFIGURADO. ACORDO DE
DELAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DO MAGISTRADO. AÇÃO PENAL Nº 470/STF. JUIZ AUXILIAR.
INEXISTÊNCIA DE JURISDIÇÃO. ARTIGOS PUBLICADOS. IMPARCIALIDADE NÃO
CARACTERIZADA. AUTODECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO ANTERIOR. IMPROCEDÊNCIA DA
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO CRIMINAL. 1. Não gera impedimento do magistrado, tampouco implica
em antecipação do juízo de mérito, a externalização das razões de decidir a respeito de diligências,
prisões e recebimento da denúncia, comuns à atividade jurisdicional e exigidas pelo dever de
fundamentar estampado na Constituição Federal. (...). 5. Eventuais manifestações do magistrado em
texto jurídico publicado em revista especializada a respeito da Operação Mãos Limpas (Itália), tem
natureza meramente acadêmica, descritiva e informativa e não conduz à sua suspeição para julgar os
processos relacionados à 'Operação Lava-Jato', deflagrada, inclusive, muitos anos depois. De igual
modo e por ter o mesmo caráter acadêmico, não autoriza que se levante a suspeição do magistrado ou
mesmo o seu desrespeito às Cortes Recursais. 7. Hipótese em que a garantia do duplo grau de
jurisdição restou preservado pelas inúmeras impugnações manejadas pela defesa do excipiente
perante o Tribunal Regional e Tribunais Excepcionais. 8. Como já assentado em outras oportunidades
no bojo da Operação Lava-Jato, inexiste liame objetivo entre os fatos outrora imputados ao ex-
Deputado Federal José Janene e aqueles pelos quais o excipiente foi denunciado. (...) (TRF4, Exceção
de Suspeição Criminal nº 5004838-73.2015.404.7000, 8ª Turma, minha relatoria, por unanimidade,
juntado aos autos em 09/04/2015).
 
Rejeitada, por consequência, a exceção no ponto.
 
3.8. Atuação do excepto em processos exclusivamente relacionados à 'Operação

Lava-Jato'
 
Argumenta o excipiente que o julgador seria suspeito porque o Tribunal Regional

Federal da 4ª Região teria, por resoluções, limitado sua competência aos casos referentes à assim
denominada 'Operação Lava-Jato'. Ao rejeitar a exceção, considerou o juízo de origem:

 
Ora, a decisão do TRF4 decorre do grande número de processos relativos à Operação Lavajato e a
sua complexidade. Necessário focar a atuação de um juiz nesses feitos e permitir que os demais sejam
cuidados por outros juízes.
Não ficou claro como isso poderia determinar a suspeição desse julgador. Ainda que a argumentação
do Excipiente faça pouco sentido, falta seriedade à argumentação da Defesa do Excipiente no tópico,
o que dispensa maiores comentários.
 
De fato, cuida-se de novamente causa de suspeição dissociada completamente do

processo. A alegação é bastante genérica e não tem uma relação de causa e efeito passível
minimamente de autorizar que se questione a isenção do excipiente.

 
De resto, os crimes praticados contra a administração pública, de corrupção e

organização criminosa, devem ser tratados com prioridade, segundo determinação do Conselho
Nacional de Justiça. Tal circunstância, associada à conhecida grandiosidade da 'Operação Lava-Jato',
que já passa das três dezenas de fase, justifica a limitação temporária de distribuição ao juiz
prevento, a qual se deu por deliberação deste Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
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3.9. Participação em eventos políticos e a inclusão do nome do excepto em
pesquisas eleitorais

 
Diz a defesa que o julgador de primeiro grau seria suspeito porque: (a) já participou de

diversos eventos políticos; (b) teria participado de jantar promovido pelo Instituto dos Advogados
do Paraná e que, ao final, teria revelado que o excipiente estaria condenado até o final do ano; (c)
alguns setores da sociedade imaginam que o excepto já tem convicção formada a respeito da
responsabilidade criminal do excipiente; (d) institutos de pesquisa de opinião passaram a incluir seu
nome em cenários de eleições presidenciais.

 
No ponto, são pertinentes as razões de rejeição da exceção de suspeição. Anotou o

juízo excepto:
 
7. Alega o Excipiente que o julgador 'já participou de diversos eventos políticos' (fl. 46-50)
Trata-se aqui de afirmação falsa. Este julgador jamais participou de evento político.
Nenhum dos eventos citados, organizados principalmente por órgãos da imprensa, constitui evento
político.
Quanto à afirmação do Excipiente de que seria vítima de calúnias ou difamações por parte dos órgãos
de imprensa organizadores dos eventos, oportuno lembrar que, ainda que isso fosse verdadeiro, não
controla este julgador a linha editorial de tais órgãos de imprensa.
Quanto a esses eventos, esclareça-se ainda que, relativamente ao evento na aludida LIDE, em São
Paulo, no qual estava presente o Sr. João Dória Júnior, é importante destacar que ele ocorreu, em
22/09/2015, muito distante da eleição municipal neste ano ou da própria definição de referida pessoa
como candidato à Prefeitura de São Paulo. Além disso, a palestra foi destinada aos empresários ali
presentes, sem qualquer conotação política. Já sobre a participação do julgador no evento na LIDE
Paraná durante este mesmo ano de 2016, não contou ele com a presença do Sr. João Dória Júnior,
nem sequer a organização ou convite foi da responsabilidade dele.
 
8. Afirma o Excipiente que o julgador teria, no dia 09/06/2016, participado 'de jantar promovido pelo
Presidente do Instituto dos Advogados do Paraná, e, ao final, para um reduzido público, teria
afirmado que o Excipiente seria condenado até o final do corrente ano'.
A fonte seria notícia de blog (https://osdivergentes.com.br/tales-faria/tietagem-moro-provoca-racha-
entre-advogados-e-fofoca-de-prisao-de-lula/).
Fundar uma exceção de suspeição em notícia de blog revela apenas conduta processual temerária da
Defesa do Excipiente.
De todo modo, para esclarecer o que não precisaria ser esclarecido não fosse a conduta temerária, a
notícia é absolutamente falsa quanto à suposta afirmação do ora julgador. Aliás, até mesmo o referido
jantar nunca ocorreu.
Falta seriedade à argumentação da Defesa do Excipiente no tópico, o que dispensa maiores
comentários.
 
9. Alega o Excipiente que o julgador seria suspeito porque alguns segmentos da sociedade teriam a
idéia de que o julgador já teria posição firmada em relação ao Excipiente (fls. 51-54).
Faltou ao Excipiente esclarecer como atos ou 'idéias' de terceiros podem justificar a suspeição do
julgador. Falta seriedade à argumentação da Defesa do Excipiente no tópico, o que dispensa maiores
comentários.
 
10. Argumenta o Excipiente que o julgador seria suspeito porque 'institutos de pesquisa de opinião
passaram a incluir seu nome em cenários de eleições presidenciais.'
Faltou ao Excipiente esclarecer como atos de terceiros podem justificar a suspeição do julgador. Falta
seriedade à argumentação da Defesa do Excipiente no tópico, o que dispensa maiores comentários.
 
Pois bem, mais uma vez os fundamentos da suspeição do julgador são completamente

estranhos ao processo. Anote-se que o magistrado de primeiro grau - como de resto o Poder
Judiciário - não tem ingerência sobre a linha editorial de jornais e revistas ou mesmo sobre a opinião
pública.
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A imprensa exerce papel fundamental no controle das instituições. Contudo, os
processos são julgados conforme os fatos e as provas que nele estão encartadas, nunca influenciados
pelo clamor popular, pela opinião da crítica ou pela história dos investigados.

 
Não há de se falar, pois, em pré-julgamento ou perda de parcialidade. A posição de

terceiros, seja ela favorável ou não à investigação, não tem o condão de interferir na convicção do
julgador. Importa, sim, que as decisões estejam fundamentadas, como de fato estão, mesmo que em
juízo de cognição sumária.

Aliás, cumpre consignar que, nos diversos processos em que houve julgamento de
mérito pelo primeiro grau, há diversos réus absolvidos de parte ou de todos os fatos que lhe foram
imputados, o que bem demonstra o julgamento segundo as provas e convicção jurídicos do juiz
sentenciante.

 
No mais, a participação em eventos, com ou sem a presença de agentes políticos, não

macula a isenção do juiz, em especial porque possuem natureza meramente acadêmica, informativa
ou cerimonial, sendo notório que em tais aparições não há pronunciamentos específicos a respeito.

 
4. Conclusão
 
Diante de todo o exposto, não merecer acolhimento a suspeição arguida em face do

juiz de primeiro grau. Em breve síntese, verifica-se a presença de duas classes de fundamentos.
 
Na primeira, a defesa pede a declaração de suspeição, tendo em conta o histórico das

decisões proferidas no curso da investigação. Como amplamente abordado, as razões de decidir não
provocam a suspeição do julgador, pois a sua externalização nada mais é do que dever constitucional
de fundamentar.

 
Isso não quer dizer pré-julgamento para a causa, em especial porque são decisões no

estágio inicial da investigação e sempre em cognição sumária, de modo que não se prestariam, por si
só, a amparar juízo condenatório.

 
Tal contexto reserva o aprofundamento para o curso da ação penal, onde será apurada a

responsabilidade criminal do investigado, assegurado o contraditório e a ampla defesa, sem que as
providências preliminares interfiram na imparcialidade do magistrado.

 
Já da segunda classe, verifica-se a reiterada alusão a fatos como manifestações da

opinião pública, artigos acadêmicos, além da curiosa suposição de suspeição porque o excepto
figurou com o excipiente em pesquisas eleitorais como concorrente com à Presidência da República
para o pleito de 2018.

 
Nenhum destas referências, absolutamente estranhas ao processo, têm o condão de

caracterizar a parcialidade do excepto.
 
Dessa forma, não havendo correspondência entre as razões lançadas na inicial e os

arts. 252 e 254 do Código de Processo Penal, deve ser rejeitada a exceção de suspeição, mantendo-
se integralmente a decisão de primeiro grau.

 
Ante o exposto, voto por negar provimento à exceção de suspeição criminal.
 
É o voto.
 



22/11/2017 Evento 19 - VOTO2

https://eproc.trf4.jus.br/eproc2trf4/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=41478273060926211018317717759&evento=4147… 13/13

Desembargador Federal JOÃO PEDRO GEBRAN NETO
Relator

Documento eletrônico assinado por Desembargador Federal JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, Relator,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº
17, de 26 de março de 2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código
verificador 8650186v49 e, se solicitado, do código CRC A7DBC66C.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): João Pedro Gebran Neto
Data e Hora: 03/11/2016 19:13


