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EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO CRIMINAL (TURMA) Nº 5002615-79.2017.4.04.7000/PR
RELATOR : JOÃO PEDRO GEBRAN NETO
EXCIPIENTE : LUIZ INACIO LULA DA SILVA
ADVOGADO : CRISTIANO ZANIN MARTINS
EXCEPTO : Juízo Federal da 13ª VF de Curitiba
MPF : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

VOTO

1. Aditamento ao pedido inicial - fato novo

Antes de avançar sobre o mérito da exceção de suspeição criminal, convém destacar
que não merece ser conhecido o pedido trazido na petição lançada no evento 13. Nela, entende a
defesa que há fatos novos que evidenciam a ausência de imparcialidade do excepto para julgamento
da ação penal correlata.

As alegações não se enquadram na acepção jurídica de 'fato novo'. Referem-se, a rigor,
a supostas violações ocorridas à época do interrogatório do excipiente na Ação Penal nº 5046512-
94.2016.4.04.7000/PR, tais como notícias veiculadas na imprensa a respeito de suposto ajuste de
contas entre excipiente e excepto e sobre as quais o judiciário, em respeito à liberdade de imprensa e
expressão, não tem e não deve ter ingerência.

Verifica-se, pois, que se trata de mero aditamento ao pedido inicial, apenas no sentido
de reforçar episódios ocorridos em audiências - tema já incluído no âmbito da presente exceção - e
dar destaque à tese de perseguição e inimizade do juiz de primeiro grau para com o réu e sua defesa
técnica.

Pois bem, questões efetivamente novas - se é que assim podem ser tratadas, já que boa
parte delas dizem respeito a fatos anteriores à propositura da presente exceção de suspeição - devem
ser enfrentadas em procedimento apartado, na forma e nos prazos estabelecidos pela Lei Processual
Penal, e não como simples aditamento de incidente em tramitação.

Não é demais esclarecer que, nos limites da sua competência recursal, é vedado ao
Tribunal o enfrentamento da matéria relacionada à eventual suspeição sem o exame prévio do juízo
de primeiro grau, sob pena de violação ao rito estabelecido no art. 96 e seguintes do Código de
Processo Penal, em particular o art. 100, cuja previsão diz que 'não aceitando a suspeição, o juiz
mandará autuar em apartado a petição, dará sua resposta dentro em três dias, podendo instruí-la e
oferecer testemunhas, e, em seguida, determinará sejam os autos da exceção remetidos, dentro em
vinte e quatro horas, ao juiz ou tribunal a quem competir o julgamento'.

Ante o exposto, não conheço do pedido de aditamento protocolado no evento 13.

2. Das causas de impedimento e de suspeição
 
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;



24/11/2017 Evento 15 - VOTO2

https://eproc.trf4.jus.br/eproc2trf4/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=41508507517172991041485375177&evento=415085… 2/9

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.
 
Não basta, pois, que a parte alegue genericamente a suspeição do magistrado, sendo

imprescindível que funde sua insurgência com base em fatos concretos.
 
Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que o rol inserto no art. 254 do Código de

Processo Penal é taxativo. Neste sentido:
 
HABEAS-CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO DO PACIENTE EM JULGAMENTO
DE APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE
PARCIALIDADE DO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PORQUE FORA, ANTERIORMENTE,
VÍTIMA DE DESACATO COMETIDO PELO PACIENTE. 1. Alegação de suspeição do Promotor
porque anteriormente fora vítima de crime de desacato praticado pelo paciente, pelo qual foi
condenado a nove meses de detenção. O Promotor, apontado como suspeito, subscreveu a denúncia
relativa ao crime de roubo e atuou até a fase do artigo 499 do CPP; a partir das alegações finais,
inclusive, atuou outro Promotor. Absolvição em primeira instância e condenação na segunda. 2. A
hipótese versada não se ajusta a nenhum dos casos previstos em lei de suspeição ou de impedimento
do Órgão do Ministério Público (CPP, artigos 258, 252 e 254), cujo rol é taxativo. A estranheza que
resulta do caso dos autos está circunscrita a questões de ordem estritamente ética, sem conotação no
campo jurídico. 3. A suspeição do órgão do Ministério Público implica em nulidade relativa, passível
de preclusão, porquanto só a suspeição do Juiz implica em nulidade absoluta (CPP, artigo 564, I). 4.
Habeas-corpus conhecido, mas indeferido. (HC 77930, MAURÍCIO CORRÊA, STF.)
 
Idêntico entendimento foi registrado pela 8ª Turma deste Tribunal em processo

correlacionado à 'Operação Lava-Jato'. Confira-se o precedente que segue:
 
'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.
DESMEMBRAMENTO DE PROCESSOS. CONEXÃO. 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. Regras de titularização e afastamento do magistrado são precisas e não admitem a
integração de conteúdo pelo intérprete, impedindo, assim, que juízes sejam erroneamente mantidos ou
afastados. O rol do art. 254, do CPP, constitui numerus clausus, e não numerus apertus, sendo
taxativas as hipóteses de suspeição. Precedentes desta Corte e do STF' (Exceção de Suspeição
Criminal nº 5052962-04.2016.404.0000, Des. Federal Cláudia Cristina Cristofani, por unanimidade,
juntado aos autos em 16/12/2016). (...). 5. Exceção de suspeição criminal improvida. (TRF4,
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO CRIMINAL (TURMA) Nº 5018561-91.2017.404.7000, 8ª TURMA, Des.
Federal JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM
08/07/2017).
 
Nessa linha, é imprescindível que a parte funde o impedimento ou a suspeição do

magistrado em fatos concretos e adequados ao rol estabelecido do Código de Processo Penal.

3. Da decisão que rejeitou a exceção de suspeição
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Primeiramente, registre-se que a exceção de suspeição deve prosseguir exclusivamente

com relação ao réu LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA,

3.1. Ao rejeitar a alega suspeição, o magistrado de primeiro grau assim anotou:

Trata-se de exceção de suspeição criminal ajuizada pela Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva na ação
penal n.º 5002615-79.2017.404.7000 em relação ao ora julgador.
Decido.
Repete a Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva o conteúdo da exceção de suspeição nº 5051592-
39.2016.4.04.7000 que havia apresentado em relação à ação penal 5046512-94.2016.4.04.7000 e que,
por sua vez, repetia as exceções de suspeição 5032531-95.2016.4.04.7000, 5032521-
51.2016.4.04.7000 e 5032506-82.2016.4.04.7000 que havia apresentado na fase de inquérito.
Em síntese, Luiz Inácio Lula da Silva seria um perseguido político, o que seria ilustrado pelas
decisões contra ele tomadas e pela campanha midiática contra ele realizada.
Tais argumentos já foram rejeitados por mais de uma vez pela esfera recursal nas anteriores exceções
de suspeição, sempre por unanimidade:

'PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. 'OPERAÇÃO LAVA-JATO'.
REITERAÇÃO DE PEDIDOS JÁ ANALISADOS EM FEITOS ANTERIORES. NÃO
CONHECIMENTO.
1. Considerando, portanto, que os argumentos da defesa dos excipientes já foram examinados
nos autos tombados sob os nºs 5032506-82.2016.4.04.7000, 5032521-51.2016.4.04.7000, e
5032531-95.2016.4.04.7000, e que a mera indicação de 'fatos novos' que versam sobre
fundamentos já analisados não reabre a discussão sobre matéria já decidida, verifica-se que
presente feito revela-se mera reiteração de pedido, sendo incabível seu conhecimento nesta
Corte
2. Exceção de suspeição não conhecida.' (Exceção de suspeição 5051592-39.2016.4.04.7000 -
Rel. Des. Federal João Pedro Gebran Neto - 8ª Turma do TRF4 - un. - j. 08/03/2017)'

PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. 'OPERAÇÃO LAVA-JATO'. ATOS DO
PROCESSO. DEVER DE FUNDAMENTAR. EXCESSO NÃO CONFIGURADO. ARTIGOS
PUBLICADOS. IMPARCIALIDADE NÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE
ANTECIPAÇÃO OU INTERESSE NA CAUSA. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS
JORNALÍSTICAS. 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.
3. 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, ou, ainda, a indicação do nome do excepto em pesquisas eleitorais para
as quais não tenha anuído, não acarretam a quebra da imparcialidade do magistrado.
4. Eventuais manifestações do magistrado em textos jurídicos ou palestras de natureza
acadêmica, informativa ou cerimonial a respeito de crimes de corrupção, não conduz à sua
suspeição para julgar os processos relacionados à 'Operação Lava-Jato'.
5. Considerações do magistrado em texto jurídico publicado em revista especializada a respeito
da Operação Mãos Limpas (Itália), têm 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.
6. O art. 256 do Código de Processo Penal prevê 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 com o objetivo de afastar o magistrado da causa. Hipótese em
que a representação do excipiente em face do excepto perante a Procuradoria-Geral da
República por crime de abuso, não será suspeição.
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7. A limitação de distribuição de processos ao juízo excepto diz respeito à administração da
justiça da competência do Tribunal Regional da 4ª Região e não guarda correspondência com
as causas de suspeição previstas no CPP ou implica em quebra de isenção do excepto.
8. Exceção de suspeição a que se nega provimento.' .' (Exceção de suspeição 5032531-
95.2016.4.04.7000 - Rel. Des. Federal João Pedro Gebran Neto - 8ª Turma do TRF4 - un. - j.
08/03/2017)

Por economia verbal, remeto ao conteúdo das decisões deste Juízo nas exceções 5051592-
39.2016.4.04.7000, 5032531-95.2016.4.04.7000, 5032521-51.2016.4.04.7000 e 5032506-
82.2016.4.04.7000, bem como dos referidos precedentes específicos da esfera recursal.
Agrego que, na sentença prolatada na ação penal 5046512-94.2016.4.04.7000, examinei todos os
longos questionamentos efetuados pela Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva em relação à validade das
decisões tomadas na fase e investigação, interceptação, busca e apreensão, quebras de sigilo e
levantamento do sigilo sobre as interceptações (itens 58-152). Remeto aos argumento ali colocados.
Enfim, os questionamentos sobre a imparcialidade deste julgador constituem mero diversionismo e,
embora sejam compreensíveis como estratégia da Defesa, não deixam de ser lamentáveis já que não
encontram qualquer base fática e também não têm base em argumentos minimamente consistentes,
como já decidido, inclusive, pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
Ante o exposto, rejeito a exceção de suspeição por improcedente.
Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal para decisão.
Ciência prévia à Defesa e ao MPF.
Previamente, exclua-se o nome de Marisa Letícia Lula da Silva do cadastro dos autos em vista do
superveniente óbito.
Previamente, traslade-se para estes autos cópia das decisões deste julgador de rejeição das exceções
de suspeição n.os 5051592-39.2016.4.04.7000, 5032531-95.2016.4.04.7000, 5032521-
51.2016.4.04.7000 e 5032506-82.2016.4.04.7000.

3.2. Com efeito, assiste razão ao juízo excepto. As questões trazidas pela defesa e que
atestariam a quebra de imparcialidade do julgador já foram exaustivamente abordadas neste
Tribunal. Em face do excepto, já foram propostas as seguintes exceções de suspeição criminal, todas
elas já apreciadas pela 8ª Turma: 5032506-82.2016.4.04.7000/PR, julgada em 26/10/2016; 5032531-
95.2016.4.04.7000/PR, julgada em 26/10/2016 (embargos de declaração em 08/02/2017); 5032521-
51.2016.4.04.7000/PR, julgada em 26/10/2016 (embargos de declaração em 08/02/2017); e
5051592-39.2016.4.04.7000/PR, julgada em 08/03/2017 (embargos de declaração em 26/04/2017).
Por oportuno, reproduzo as respectivas ementas de julgamento:

PROCESSUAL PENAL. EXECEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. 'OPERAÇÃO LAVA-JATO'. ATOS DO
PROCESSO. DEVER DE FUNDAMENTAR. EXCESSO NÃO CONFIGURADO. ARTIGOS
PUBLICADOS. IMPARCIALIDADE NÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO
OU INTERESSE NA CAUSA. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. 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. 3. 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, ou,
ainda, a indicação do nome do excepto em pesquisas eleitorais para as quais não tenha anuído, não
acarretam a quebra da imparcialidade do magistrado. 4. Eventuais manifestações do magistrado em
textos jurídicos ou palestras de natureza acadêmica, informativa ou cerimonial a respeito de crimes de
corrupção, não conduz à sua suspeição para julgar os processos relacionados à 'Operação Lava-Jato'.
5. Considerações do magistrado em texto jurídico publicado em revista especializada a respeito da
Operação Mãos Limpas (Itália), têm 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. 6. O art. 256
do Código de Processo Penal prevê 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
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deliberadas com o objetivo de afastar o magistrado da causa. Hipótese em que a representação do
excipiente em face do excepto perante a Procuradoria-Geral da República por crime de abuso, não
será suspeição. 7. A limitação de distribuição de processos ao juízo excepto diz respeito à
administração da justiça da competência do Tribunal Regional da 4ª Região e não guarda
correspondência com as causas de suspeição previstas no CPP ou implica em quebra de isenção do
excepto. 8. Exceção de suspeição a que se nega provimento. (TRF4, EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
CRIMINAL (TURMA) Nº 5032506-82.2016.404.7000, 8ª TURMA, Des. Federal JOÃO PEDRO
GEBRAN NETO, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 04/11/2016).

PROCESSUAL PENAL. EXECEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. 'OPERAÇÃO LAVA-JATO'. ATOS DO
PROCESSO. DEVER DE FUNDAMENTAR. EXCESSO NÃO CONFIGURADO. ARTIGOS
PUBLICADOS. IMPARCIALIDADE NÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO
OU INTERESSE NA CAUSA. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. 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. 3. 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, ou,
ainda, a indicação do nome do excepto em pesquisas eleitorais para as quais não tenha anuído, não
acarretam a quebra da imparcialidade do magistrado. 4. Eventuais manifestações do magistrado em
textos jurídicos ou palestras de natureza acadêmica, informativa ou cerimonial a respeito de crimes de
corrupção, não conduz à sua suspeição para julgar os processos relacionados à 'Operação Lava-Jato'.
5. Considerações do magistrado em texto jurídico publicado em revista especializada a respeito da
Operação Mãos Limpas (Itália), têm 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. 6. O art. 256
do Código de Processo Penal prevê 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 com o objetivo de afastar o magistrado da causa. Hipótese em que a representação do
excipiente em face do excepto perante a Procuradoria-Geral da República por crime de abuso, não
será suspeição. 7. A limitação de distribuição de processos ao juízo excepto diz respeito à
administração da justiça da competência do Tribunal Regional da 4ª Região e não guarda
correspondência com as causas de suspeição previstas no CPP ou implica em quebra de isenção do
excepto. 8. Exceção de suspeição a que se nega provimento. (TRF4, EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
CRIMINAL (TURMA) Nº 5032531-95.2016.404.7000, 8ª TURMA, Des. Federal JOÃO PEDRO
GEBRAN NETO, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 04/11/2016).

PROCESSUAL PENAL. EXECEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. 'OPERAÇÃO LAVA-JATO'. ATOS DO
PROCESSO. DEVER DE FUNDAMENTAR. EXCESSO NÃO CONFIGURADO. ARTIGOS
PUBLICADOS. IMPARCIALIDADE NÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO
OU INTERESSE NA CAUSA. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. 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. 3. 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, ou,
ainda, a indicação do nome do excepto em pesquisas eleitorais para as quais não tenha anuído, não
acarretam a quebra da imparcialidade do magistrado. 4. Eventuais manifestações do magistrado em
textos jurídicos ou palestras de natureza acadêmica, informativa ou cerimonial a respeito de crimes de
corrupção, não conduz à sua suspeição para julgar os processos relacionados à 'Operação Lava-Jato'.
5. Considerações do magistrado em texto jurídico publicado em revista especializada a respeito da
Operação Mãos Limpas (Itália), têm 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



24/11/2017 Evento 15 - VOTO2

https://eproc.trf4.jus.br/eproc2trf4/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=41508507517172991041485375177&evento=415085… 6/9

se levante a suspeição do magistrado ou mesmo o seu desrespeito às Cortes Recursais. 6. O art. 256
do Código de Processo Penal prevê 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 com o objetivo de afastar o magistrado da causa. Hipótese em que a representação do
excipiente em face do excepto perante a Procuradoria-Geral da República por crime de abuso, não
será suspeição. 7. A limitação de distribuição de processos ao juízo excepto diz respeito à
administração da justiça da competência do Tribunal Regional da 4ª Região e não guarda
correspondência com as causas de suspeição previstas no CPP ou implica em quebra de isenção do
excepto. 8. Exceção de suspeição a que se nega provimento. (TRF4, EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
CRIMINAL (TURMA) Nº 5032521-51.2016.404.7000, 8ª TURMA, Des. Federal JOÃO PEDRO
GEBRAN NETO, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 04/11/2016).

PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. 'OPERAÇÃO LAVA-JATO'. REITERAÇÃO DE
PEDIDOS JÁ ANALISADOS EM FEITOS ANTERIORES. NÃO CONHECIMENTO. 1. Considerando,
portanto, que os argumentos da defesa dos excipientes já foram examinados nos autos tombados sob
os nºs 5032506-82.2016.4.04.7000, 5032521-51.2016.4.04.7000, e 5032531-95.2016.4.04.7000, e que
a mera indicação de 'fatos novos' que versam sobre fundamentos já analisados não reabre a discussão
sobre matéria já decidida, verifica-se que presente feito revela-se mera reiteração de pedido, sendo
incabível seu conhecimento nesta Corte 2. Exceção de suspeição não conhecida.   (TRF4, EXCEÇÃO
DE SUSPEIÇÃO CRIMINAL (TURMA) Nº 5051592-39.2016.404.7000, 8ª TURMA, Des. Federal
JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 10/03/2017)

3.3. É de notar que a integralidade das alegadas causas de suspeição do juízo de
primeiro grau já foram examinadas por este Tribunal. Insatisfeita, a defesa protocolou recursos
especiais que não foram admitidos. Foram interpostos agravos para exame pelo Superior de Justiça.
Excetuando-se o último julgado acima referido, a Corte Superior, em decisão monocrática proferida
pelo Ministro Félix Fischer, conheceu do agravo interposto, mas não conheceu do recurso especial
interposto, pois demandaria reexame da prova, o que é encontra vedação na Súmula 7 daquele
Tribunal (AGRESP nºs 1.105.620, 1.097.624 e 1.102.139).

Pois bem, muito embora os esforços da defesa do excipiente, a superação de pontos já
apreciados demandaria inclusive o não conhecimento da exceção de suspeição. São causas já
invocadas, sobre as quais incidiria a impossibilidade de reapreciação, até mesmo porque, como se
observa, trata-se de fatos relacionados à ação penal precedente (5046512-94.2016.4.04.7000/PR).
Há, portanto, mera repetição de razões que, na tese do excipiente, acarretariam a suspeição do
excepto e, por consequência, o seu afastamento da Ação Penal nº 5002615-79.2017.404.7000/PR.

Tal percepção é de fundamental importância, haja vista que motivos relacionados a
outros feitos e já rejeitadas pelo Juízo de Primeiro Grau e pelo Tribunal, por decorrência lógica, não
teriam aptidão para produzir efeitos prospectivos para outros procedimentos.

3.4. De todo modo, não é demais novamente esclarecer que a atuação do juízo da
condução do processo, sem que se comprove intenção deliberada de prejudicar o réu, não conduz ao
afastamento do magistrado. E, nesse ponto, a tese defensiva é única e desconsidera o que já foi
julgado por este Tribunal.

A 'espetacularização' e os efeitos provocados na opinião pública, assim como o
recebimento de premiações de natureza honorífica para o qual o excepto nunca colaborou, não são
temas oponíveis, sequer jurídicos. São fatores externos que, além de não estarem diretamente
ligados à atuação do magistrado guardam relação com o direito constitucional à liberdade de
expressão. Assegurados a todos os cidadãos e à imprensa - de papel fundamental em uma
democracia - a opinião dos meios de comunicação, ao contrário do que largamente difundido, não
pauta a atuação jurisdicional.

De igual maneira, não procede a alegação de violações em audiência e condução
tendenciosa do ato. Ao juiz compete a condução do processo e da audiência, podendo formular
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perguntas e indeferir aquelas consideradas irrelevantes (art. 400, caput e § 1º do CPP). Assim, do
interrogatório do réu, sobretudo porque assegurado o direito ao silêncio, não se verifica nenhum
excesso capaz de comprometer a parcialidade do julgador, em particular em razão de perguntas
relacionadas ao amplo contexto investigado. Tal entendimento, aliás, foi reafirmado pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do HC nº 389.211, impetrado pela defesa do excipiente:

Já a postura do magistrado na condução da audiência de instrução (consistente em permitir perguntas
que extrapolariam o objeto da denúncia e permitir, segundo alegam os impetrantes, que uma
testemunha insultasse os advogados do Paciente), tem-se que o deferimento ou não de perguntas pelo
magistrado, bem como a própria condução da audiência, são, da mesma forma, atividades típicas da
jurisdição, valendo então, como fundamentos, os mesmos argumentos já utilizados para rechaçar as
demais teses que guardam semelhança com a questão.

3.5. Cabe salientar que muitas das teses expostas neste incidente, para além de
rejeitadas pela 8ª Turma, foram repetidas na Apelação Criminal nº 5046512-94.2016.4.04.7000/PR,
foro adequado para que se examine eventual invalidade de atos processuais. Significa dizer que a
exceção de suspeição não é o meio disponível para ampliar o espectro da controvérsia, de maneira
que a temática a respeito do que a defesa chama de frequentes violações, representadas por decisões
manifestamente ilegais, não merece ser aprofundada.

Dessa forma, eventual necessidade de intervenção recursal - como ocorreu
pontualmente - não acarreta, por si só, o reconhecimento da suspeição do magistrado. Em linhas
gerais, admitir-se tal possibilidade, acarretaria efeitos irreparáveis na jurisdição. Não se afasta o
magistrado quando o juízo recursal - em qualquer grau - reforma suas decisões, porque a submissão
a vários graus de jurisdição é da essência do sistema judicial.

Como consequência, o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação
nº 23.457 não torna inapto o excepto para prosseguimento na causa. Até mesmo porque 'não
restando evidenciado que o magistrado agiu com dolo, fraude, ou grave desídia, não há motivo
para cogitar-se da aplicação de sanção disciplinar'. À idêntica conclusão chegou a Corte Especial
deste Tribunal ao julgar recurso em representação disciplinar.

Ainda a título de ilustração, cite-se o julgamento da Apelação Criminal nº 5030648-
16.2016.4.04.7000/PR, pela qual o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a pedido
do co-investigado Roberto Teixeira, questionava a interceptação de terminais telefônicos dos
advogados. A questão foi solvida por unanimidade nos seguintes termos:

PENAL. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO 'LAVA-JATO'. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA.
VALIDADE. SIGILO PROFISSIONAL DO ADVOGADO. GARANTIA NÃO ABSOLUTA. PROVA
ESTRANHA AO PROCESSO. EXCLUSÃO. 1. Indiscutível a existência de garantia constitucional
(artigo 133 da CF) e legal (artigo 7º, II, da Lei nº 8.906/94) de inviolabilidade do sigilo do advogado e
de suas comunicações. 2. Tal garantia, no entanto, não pode servir de abrigo à prática de ilícitos,
devendo ser analisada no caso concreto e ponderada por outros valores e princípios também previstos
na Carta Magna. 3. Conferir inviolabilidade ao advogado e às suas comunicações não importa em
salvo-conduto para todos os seus atos. A garantia de sigilo visa ao alcance dos ditames do Estado
Democrático de Direito, conferindo a todos os acusados o devido processo legal, e não uma
salvaguarda para o cometimento de delitos sob o manto de tal proteção. 4. A prática de crime por
advogado, sob o pretexto de exercício da profissão, não está acobertada pela inviolabilidade.
Precedente do STF. 5. Não há nulidade na decisão que determina a interceptação de ramal telefônico
tido por pertencente à empresa de um dos investigados com base em informações constantes em
cadastro público (CNPJ). Uma vez constatado que o telefone é de titularidade de terceiro, estranho à
investigação, a prova é imprestável aos autos, razão pela qual deve ser desentranhada e inutilizada,
desde que haja requerimento da parte interessada em tal sentido. 6. Apelação parcialmente provida.
(TRF4, APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5030648-16.2016.404.7000, 8ª TURMA, Juiz Federal NIVALDO
BRUNONI, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 05/05/2017).
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Sem adentrar no mérito da decisão da 8ª Turma, porque sujeita a recurso especial e
porque seu eventual desacerto não conduz à suspeição, fato é que a insatisfação da parte, neste
momento, tem natureza puramente psicológica, mas a premissa invocada, além de não corresponder
à realidade, como assentado em incidentes anteriores, não desnatura a imparcialidade do julgador.

Também não prospera a afirmação de que a testemunha José Afonso, zelador do
edifício Solaris proferiu ofensas aos defensores do excipiente, sem ser advertido pelo juiz.
Transcrevo, por pertinente, excerto do depoimento em que a defesa questionava o seu ingresso na
vida política:

(...)
Defesa:- O senhor pode descrever como é que se deu esse seu ingresso na política?
Depoente:- Olha, vou falar um negócio para você, eu, depois dessa situação toda que teve no Solaris
eu fiquei desempregado, numa situação difícil onde você nem imagina...
Defesa:- A pergunta é sobre o ingresso do senhor na política.
Juiz Federal:- Ele está explicando.
Ministério Público Federal:- Ele está explicando.
Juiz Federal:- Não corte a palavra da testemunha. O senhor pode responder a pergunta como o
senhor estava respondendo.
Depoente:- Você não sabe o que é uma pessoa estar desempregada, passando por uma dificuldade
terrível, o desemprego está altíssimo, porque eu fui envolvido numa situação que eu não tenho culpa
nenhuma, eu perdi o meu emprego, perdi a minha moradia, aí você vem querer me acusar, falar
alguma coisa contra mim, o que você faria numa situação, como é que você sustentaria a sua família?
Defesa:- Não, senhor José Afonso, eu não estou acusando o senhor.
Depoente:- Você nunca passou por isso, quem é você para falar alguma coisa contra mim? Vocês são,
posso falar o que vocês são, vocês são um bando de lixo, lixo, isso que vocês são, o que vocês estão
fazendo com o nosso país, fizeram com o nosso país, isso...
Juiz Federal:- Senhor José Afonso, senhor José Afonso. Senhor José Afonso, por gentileza, vamos se
acalmar aqui, não é o momento de ofender ninguém aqui, eu peço para o senhor se acalmar, certo?
Então, pelo que eu entendi, o senhor estava desempregado e resolveu entrar pra política, foi isso?
Depoente:- Foi isso, doutor Moro, eu vejo, ele desmereceu o poder judiciário, chegam e desfazem de
vocês, rapaz, isso é coisa que não se faz...
Juiz Federal:- Certo, senhor José Afonso.
Defesa:- Excelência...
Juiz Federal:- Certo, senhor José Afonso, mas eu vou pedir para o senhor, independentemente da sua
opinião sobre isso, eu respeito a sua opinião, todo mundo respeita a sua opinião, mas eu vou pedir
para o senhor responder as questões, assim, menos emocionalmente, mais objetivamente, certo,
perfeito?
Depoente:- Está certo, está certo, perfeito. DESTAQUEI

Ora, os trechos acima destacados dispensam maiores considerações, assim como não
guarda relação com o processo o ingresso da testemunha na vida política.

4. Por todas as razões já adotadas em exceções de suspeição anteriormente julgadas,
com as considerações aqui acrescidas, não merece prosperar a pretensão do excipiente.

Há que se ter bem claro que o juiz não é parte no processo, tampouco assume a
posição de antagonista com relação a qualquer investigado ou réu. Como decidido pela 4ª Seção, 'o
excepto, em exceção de suspeição, não se transforma em parte. O manejo da exceção não convola o
juiz em parte, não estando presente a pretensão resistida - o magistrado de primeiro grau não se
transforma em autor ou réu a litigar com o excipiente, não estando a formular ou se defender de
pedido perante o Estado-juiz' (TRF4, EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO CRIMINAL (SEÇÃO) Nº
5052962-04.2016.404.0000, 4ª SEÇÃO, Des. Federal CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, POR
UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 16/12/2016).

Em síntese, a insatisfação do réu com relação às decisões do juízo não estão sujeitas a
escrutínio sob a perspectiva da imparcialidade, não sendo suficiente para o afastamento do
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magistrado a livre interpretação da parte com relação aos acontecimentos. Como assentado pela 4ª
Seção desta Corte, 'regras de titularização e afastamento do magistrado são precisas e não admitem
a integração de conteúdo pelo intérprete, impedindo, assim, que juízes sejam erroneamente
mantidos ou afastados. O rol do art. 254, do CPP, constitui numerus clausus, e não numerus
apertus, sendo taxativas as hipóteses de suspeição. Precedentes desta Corte e do STF' (Exceção de
Suspeição Criminal nº 5052962-04.2016.404.0000, Des. Federal Cláudia Cristina Cristofani, por
unanimidade, juntado aos autos em 16/12/2016).

Por fim, deve ser juntado o inteiro teor dos julgamentos precedentes, inclusive
eventuais embargos de declaração: 5032506-82.2016.4.04.7000/PR, 5032531-
95.2016.4.04.7000/PR, 5032521-51.2016.4.04.7000/PR e 5051592-39.2016.4.04.7000/PR.

Ante o exposto, voto por não conhecer do pedido de aditamento e por negar
provimento à exceção de suspeição criminal.

É o voto.

Desembargador Federal JOÃO PEDRO GEBRAN NETO
Relator
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