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EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO CRIMINAL (TURMA) Nº 5051592-39.2016.4.04.7000/PR
RELATOR : JOÃO PEDRO GEBRAN NETO
EXCIPIENTE : LUIZ INACIO LULA DA SILVA

: MARISA LETICIA LULA DA SILVA
ADVOGADO : CRISTIANO ZANIN MARTINS
EXCEPTO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

VOTO

1. Das causas de impedimento e suspeição
 
1.1. As causas de impedimento e suspeição do magistrado estão dispostas

taxativamente nos artigos 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
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).

 
1.2. Também o rol inserto no artigo 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).

 
2. Das alegações de quebra de imparcialidade do julgador
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Transcrevo, para evitar tautologia, a síntese das alegações dos excipientes trazida no
parecer ministerial (ev. 4):

Alegam os excipientes, em síntese, que: 1) em 04/03/2016 o excepto determinou, no âmbito da 24ª fase
da Operação Lava Jato: 1.1) busca e apreensões na residência e empresas do primeiro excipiente e de
sua família (sede do Instituto Lula e Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo); 1.2)
condução coercitiva do primeiro excipiente para depor, sem qualquer tentativa prévia de intimação
para tal ato, privando-o da liberdade por aproximadamente seis horas por meio de providência que
não tem previsão legal; 2) os atos praticados pelo excepto afrontam regras internacionais que o Brasil
se obrigou a seguir ao subscrever (Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e Convenção
Americana de Direitos Humanos), assim como a Constituição Federal e à legislação
infraconstitucional de regência; 3) entre 19/02/2016 e 16/03/2016 o excepto autorizou a interceptação
das linhas telefônicas residencial e celular usados pelo primeiro excipiente, por seus familiares e
colaboradores e, ainda, do próprio advogado (e de toda a sua banca), o que viola o disposto no artigo
5º, XII e LV, da Constituição Federal; 4) o excepto, após ter perdido a competência para a cognição
da causa, proferiu nova decisão, ordenando o levantamento do sigilo das conversas gravadas,
autorizando sua divulgação, conforme se viu ao depois pela imprensa, o que subsidiou manifestações
políticas e causou tumulto social, além de criar obstáculo para que o primeiro excipiente pudesse
assumir o cargo de Ministro de Estado para o qual havia sido nomeado pela então Presidenta da
República; 5) os atos praticados pelo excepto são de tal forma arbitrários e lesivos a ponto de se
verem obrigados, esposa, filhos, noras e netos do excipiente a ajuizar na Justiça Federal ações de
reparação por danos morais em face da União, pontuada a possibilidade de regresso do Estado
brasileiro contra o seu agente autor direto do ato lesivo ; 6) as irregularidades praticadas pelo
excepto também foram objeto de representação, protocolada em 16/06/2016, junto ao Procurador-
Geral da República, pendente de apreciação; 7) o excepto é juiz de competência territorial nacional e
de uma só causa; 8) na madrugada do dia 04/03/2016 alguns jornalistas já estavam cientes da
diligência que ocorreria (condução coercitiva), em evidente vazamento seletivo da ação, para que a
pressão da mídia impedisse qualquer oposição à arbitrariedade praticada; 9) a busca e apreensão,
autorizada nos autos nº 5006617-29.20165.404.7000, foi deferida pelo excepto com fundamentação
que, além de equivocada, revela clara antecipação de juízo de valor; 10) o fundamento de que a
condução coercitiva visava a evitar manifestações populares e garantir a segurança do primeiro
excipiente é totalmente descabido, pois antes da violência jurídica em questão, já havia sido intimado
pelo menos outras quatro oportunidades para prestar esclarecimentos e sempre compareceu; 11) o
primeiro excipiente foi privado de sua liberdade física por um período de cerca de seis horas, sem
qualquer previsão lega; 12) a decisão que determinou a condução coercitiva é violadora da
Convenção Americana de Direitos Humanos e do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos,
ambos subscritos pelo Brasil; 13) o excepto também houve por bem determinar a interceptação dos
terminais telefônicos utilizados pelo primeiro excipiente, por seus familiares e colaboradores, medida
essa deferida em fevereiro de 2016, após a quebra de sigilos bancários e fiscal das empresas do
primeiro excipiente e em momento anterior aos requerimentos de busca e apreensão, ou seja, a medida
foi autorizada em um contexto no qual ainda não haviam sido efetivadas nem as medidas de busca e
apreensão, nem a oitiva pessoa do investigado, em completo desvirtuamento da exceção legislativa às
garantias constitucionais do sigilo telefônico e da proteção à intimidade; 14) em decisão liminar, na
Medida Cautelar na Reclamação nº 23.457, proposta pela então Presidente da República, o STF
reconheceu que a motivação das decisões do excepto que autorizaram a realização das interceptações
telefônicas na Operação Lava Jato eram insuficientes para justificar o deferimento daquelas medidas
excepcionais, uma vez que meramente remissivas e com reprovável alcance; 15) a Reclamação foi
julgada, tendo restado sedimentada a ilegalidade nas interceptações telefônicas questionadas,
anulando-se os eventos 135 e 140 do pedido de quebra de sigilo de dados e/ou telefones nº 5006205-
98.2016.404.7000; 16) o STF reconheceu a ilegalidade do levantamento de sigilo, bem como a
incompetência do excepto para tal ato, incompetência gritante, que foi ignorada pelo magistrado dada
a sua disposição pessoal contra ao excipiente; 17) o excepto age de forma parcial, com evidente
interesse de prejudicar o excipiente, incapaz de respeitar as regras de sigilo de justiça e proteção de
dados pessoas ou de Estado; 18) o excepto também interceptou diversas conversas do primeiro
excipiente com seus advogados, já que a interceptação também incidiu sobre o ramal-tronco de um
dos escritórios de advocacia responsáveis pela defesa dos excipientes, afetando o trabalho de 25
advogados; 19) o excepto tornou público o conteúdo interceptado, sem ter competência para tanto,
ilegalidade que foi reconhecida nos autos da Reclamação nº 23.457; 20) a divulgação seletiva das
conversas interceptadas, além de ter sido ordenada por juiz incompetente, também teve por objetivo
subsidiar protestos políticos, promover tumulto social e ataques judiciais por parte de partidos
políticos da oposição, que questionaram, no Supremo Tribunal Federal, a nomeação do excipiente ao
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cargo de Ministro Chefe da Casa Civil; 21) a conduta do excepto buscou demonizar o excipiente aos
olhos da sociedade, com a divulgação de conversas de teor privado e pessoal; 22) as informações
prestadas pelo excepto ao STF não deixam qualquer dúvida sobre os pré-julgamentos por ele
realizados e, sobretudo, sobre a perda da sua imparcialidade; 23) protocolou representação por abuso
ilícito ao Procurador-Geral da República, pelas arbitrariedades causadas pelo excepto; 24) em
20/09/2016 o excepto recebeu a denúncia ofertada pelo Ministério Público Federal contra os
excipientes, sendo essa amplamente divulgada pela imprensa em 14/09/2016; 25) a decisão que recebe
a denúncia possui convicção sobre os fatos narrados, parecendo verdadeira sentença condenatória;
26) já foram lançados três livros relacionando a Operação Lava Jato e o excepto, sendo que na
publicação da obra de Vladimir Netto, o excepto estava presente; 27) a obra de Vladimir Netto coloca
o excepto em posição de prestígio pela sua atuação na Operação, principalmente contra o excipiente,
e será base para lançar uma minissérie, criada e dirigida pelo cineasta José Padilha, com lançamento
previsto para 2017; 28) o excepto já participou de diversos eventos políticos que, além de não serem
comuns nas agendas dos Magistrados, são manifestamente antagônicos ao excipiente, ganhando,
inclusive, em dezembro de 2014, um prêmio das Organizações Globo, de Personalidade do Ano; 29)
as Organizações Globo e seus membros tem sistematicamente feito afirmações caluniosas em relação
ao excipiente; 30) o excepto participou de eventos políticos de adversários do excipiente (Sr. João
Dória Júnior, Editora Abril), tendo inclusive dito, em um deles (jantar promovido pelo Instituto dos
Advogados do Paraná, em 09/06/2016), que o excipiente seria condenado até o final do corrente ano;
31) a espetaculização da Operação Lava Jato e o protagonismo publicitário de seu condutor,
chegaram a colocá-lo como um dos principais candidatos e adversários políticos do primeiro
excipiente nas futuras eleições presidenciais; 32) o excepto ganhou em abril desse ano uma
homenagem da Revista Time, em face de sua atuação na Operação Lava Jato, o que confirma que não
detém a necessária imparcialidade para julgar o feito, o que deve motivar a declaração de suspeição;
33) o rol previsto no artigo 254 do CPP é exemplificativo; 34) possuem direito de julgamento por um
juiz imparcial; 35) o excepto está julgando exclusivamente as causas relativas à Operação Lava Jato,
atuando como verdadeiro juízo de exceção; 36) o excepto está fazendo as vezes de julgador e
acusador; 37) o excepto, além de participar de longa data da colheita de provas, também tem um
intenso e inegável envolvimento com as mesmas, estando por elas influenciado antes da existência de
um processo envolvendo os excipientes; 38) a contaminação do magistrado, que em sede do inquérito
produz provas de ofício e quando provocado pelas partes e ao fazê-lo analisa o conjunto probatório
para deferir ou indeferir as prisões preventivas/temporárias, buscas e apreensões, sequestro de bens,
entre outras eventuais medidas de caráter cautelar, demonstra que não possui imparcialidade
suficiente para julgar.

2.1. As questões trazidas nestes autos, em sua maioria, apenas repetem o que foi
sustentado pela defesa dos excipientes em três exceções já rejeitadas por esta Oitava Turma
(tombadas sob nº 5032506-82.2016.4.04.7000; 5032521-51.2016.4.04.7000; e 5032531-
95.2016.4.04.7000). Transcrevo trecho do voto condutor daqueles julgados:

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
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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.

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.
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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.

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.
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Novamente aqui não há correspondência entre a decisão apontada e alguma causa de suspeição ou
impedimento.

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).
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
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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

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
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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'.

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.
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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.

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.
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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.

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.

2.2. Ainda que acrescentando outros motivos pelo quais os recorrentes entendem que o
magistrado perdeu a parcialidade para julgar o excipiente, vê-se que os argumentos são os mesmos
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já enfrentados nesta Corte.

Com efeito, todas as alegações enquadram-se na análise realizada nos processo
julgados:

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. (grifei)

O presente feito traz, igualmente, alegações de imparcialidade em razão de decisões
proferidas pelo magistrado na condução do processo, bem como em razão de atos estranhos ao
processo, relacionados a manifestações de ordem pública, publicação de livros e artigos ou palestras
dadas pelo excepto.

Esses fundamentos já foram exaustivamente avaliados e afastados por esta Turma
julgadora, e não se pode aceitar que cada passo do magistrado - no processo ou fora dele - enseje a
interposição de recurso questionando sua parcialidade pelos mesmos fundamentos.

Embora a defesa insista em afirmar que todas as ações do excepto têm como finalidade
prejudicar o Primeiro Excipiente, essa Corte já decidiu que os argumentos reiteradamente trazidos
não induzem à tal conclusão - e reescrever as peças já trazidas para análise, ainda que com
acréscimo de detalhes e novos 'fatos', não terá o condão de modificar o posicionamento já externado
nos julgamentos anteriores, no sentido de que as insurgências dos excipientes não ensejam o
reconhecimento da imparcialidade do julgador, nos termos dos artigos 252 e 254 do Código de
Processo Penal.

2.3. Como 'fatos novos', tem-se o que diz respeito à decisão que recebeu a denúncia,
bem como o iminente julgamento da Queixa-Crime interposta pelo primeira excipiente contra o
excepto, que irá ocorrer no dia 09/03/2017, perante a Quarta Seção desta Regional.

Quanto ao recebimento da denúncia, assim manifestou-se o magistrado excepto:



24/11/2017 Evento 34 - VOTO2

https://eproc.trf4.jus.br/eproc2trf4/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=41489159211524921111358752735&evento=4148… 12/13

'Na decisão de recebimento ou rejeição da denúncia, cabe ao Juízo, ainda que em cognição sumária,
analisar provisoriamente a denúncia e foi exatamente isso o que foi feito.

Inviável afirmar que existe ou não justa causa ou afirmar que a peça preenche ou não os requisitos
formais sem cognição e posicionamento a respeito.

Evidentemente, trata-se de despacho motivado por avaliação sumária e provisória da ação penal,
como este Juízo, até desnecessariamente, deixou claro no próprio despacho. Destaco trechos:

'Nessa fase processual, não cabe exame aprofundado das provas, algo só viável após a
instrução e especialmente o exercício do direito de defesa.
Basta, nessa fase, analisar se a denúncia tem justa causa, ou seja, se ampara-se em substrato
probatório razoável.
Juízo de admissibilidade da denúncia não significa juízo conclusivo quanto à presença da
responsabilidade criminal.
Tais ressalvas são oportunas pois não olvida o julgador que, entre os acusados, encontra-se ex-
Presidente da República, com o que a propositura da denúncia e o seu recebimento podem dar
azo a celeumas de toda a espécie.
Tais celeumas, porém, ocorrem fora do processo. Dentro, o que se espera é observância estrita
do devido processo legal, independentemente do cargo outrora ocupado pelo acusado.
É durante o trâmite da ação penal que o ex-Presidente poderá exercer livremente a sua defesa,
assim como será durante ele que caberá à Acusação produzir a prova acima de qualquer dúvida
razoável de suas alegações caso pretenda a condenação.
O processo é, portanto, uma oportunidade para ambas as partes.
Examina-se, portanto, se presente ou não justa causa'.
'Certamente, tais elementos probatórios são questionáveis, mas, nessa fase preliminar, não se
exige conclusão quanto à presença da responsabilidade criminal, mas apenas justa causa.'
'Então, e sem prosseguir no aprofundamento na análise probatória, há razoáveis indícios de que
o imóvel em questão teria sido destinado, ainda em 2009, pela OAS ao ex-Presidente e a sua
esposa, sem a contraprestação correspondente, remanescendo, porém, a OAS como formal
proprietária e ocultando a real titularidade. Quanto às reformas e benfeitorias, há indícios de
que se destinariam ao ex-Presidente e a sua esposa também sem a contraprestação
correspondente.'
'Portanto e com a ressalva de que se trata de análise feita em cognição sumária, presente justa
causa para o recebimento da denúncia.'
'As considerações ora realizadas sobre as provas tiveram presente a necessidade de apreciar a
presença dos requisitos da denúncia, tendo sido efetuadas em cognição sumária. Por óbvio,
dado o caráter da medida, algum aprofundamento na valoração e descrição das provas é
inevitável, mas a cognição é prima facie e não representa juízo definitivo sobre os fatos, as
provas e as questões de direito envolvidas, algo só viável após o fim da instrução e
especialmente após o contraditório.' (evento do processo principal)

Não obstante, embora não tenha sido diretamente enfrentado, o motivo para a rejeição
do pedido não é novo: o magistrado tem o dever de fundamentar, sem que suas considerações
traduzam antecipação do mérito do julgamento como já ficou consignado nos julgamentos
anteriores:

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).
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Da mesma forma, o julgamento iminente da queixa-crime proposta contra o
magistrado excepto em nada altera o posicionamento já externado por esta Turma julgadora, no
sentido de que Não se pode inferir, portanto, a perda de imparcialidade do julgador por ato
imputado ao próprio excipiente.

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 inidcação 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. 

Ante o exposto, voto por não conhecer da exceção de suspeição criminal.
 
É o voto.

Desembargador Federal JOÃO PEDRO GEBRAN NETO
Relator
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