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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA 

FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ 

 

 

 

REFERÊNCIA: AÇÃO PENAL Nº 5053013-30.2017.4.04.70000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUARDO COSENTINO DA CUNHA, brasileiro, 

casado, economista, portador do CRE nº 15303/RJ, inscrito no CPF/MF sob 

o nº 504.479.717-00, atualmente recolhido no Complexo Médico Penal de 

Pinhais/PR, vem, respeitosamente, por seus advogados, à presença de Vossa 

Excelência, com fundamento nos arts. 3º, 95, I, 254, todos do CPP, c/c os 

artigos 145, IV, do Código de Processo Civil, arguir 

 

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO 

 

 

em desfavor do Excelentíssimo Senhor SÉRGIO FERNANDO MORO, 

digníssimo Juiz Federal da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná, 

pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir aduzidos. 

 

 



  

2 

I – DO CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO 

 

Eduardo Espínola Filho, ao comentar sobre a arguição de 

suspeição, assim a define: 

 
233 – A suspeição, criando um motivo para imediata 

cessação de toda interferência no processo. Como, com 

grande felicidade, resume Luis Osório (Comentário ao 

Código de Processo Penal Português, vol. 2, 1932, p. 225), 

todas as pessoas, que intervêm no processo, devem ter, para 

isso, a necessária capacidade. Essa capacidade deve ser 

genérica, isto é, existir, em geral, para poder a pessoa 

exercer a função, que lhe é confiada, e, também, específica, 

no sentido de não haver motivo especial, que a iniba de 

exercer a função num caso determinado. Quando de tal 

pessoa é de exigir-se um comportamento imparcial e 

independente pode faltar a capacidade em concreto, à 

vista de uma circunstância especial, que ameace aquelas 

imparcialidade e independência. Essa circunstância 

pode resultar de um impedimento ou da suspeição”. 1 

(grifamos) 

  

Como se vê da lição do renomado processualista, a 

exceção de suspeição, no Direito brasileiro, visa assegurar que o magistrado 

atue com imparcialidade e independência na condução do processo, dando 

a cada um o que é seu, segundo as regras contidas no ordenamento jurídico 

positivo. 

 

Constituiria inaceitável afronta ao Estado Democrático 

de Direito e, em consequência, ao princípio do devido processo legal, a 

atuação obstinada de um Juiz em querer dirigir o processo e julgar a causa 

quando se mostre tendencioso a favorecer uma das partes, em detrimento 

da outra, atuando com manifesta parcialidade. 

 

Em relação à arguição de suspeição, o Código de 

Processo Civil tem aplicação subsidiária ao Código de Processo Penal, por 

expressa disposição do art. 3º do diploma processual penal, abaixo transcrito: 

 
“Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação 

extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento 

dos princípios gerais de direito.” 

 
                                                           
1 Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, Editora Bookseller, 1ª Edição, 2000, vol. II, p. 295-296. 
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A esse respeito, esclarecedora a lição dos professores 

Eugênio Pacelli e Douglas Fischer:  

 
“Ora, a complexidade da vida humana não caberia e não 

cabe em nenhum dispositivo legal. Veja-se, por exemplo, 

que não há qualquer previsão de impedimento legal ao juiz, 

quando a sua esposa houver de ser ouvida como 

testemunha. Com efeito, não se encontra, nem nos arts. 252 

e 253, e tampouco no art. 254. No art. 252, II, há regra de 

impedimento quando ele, juiz, tiver servido como 

testemunha no processo. Nem se diga, de outro lado, que o 

cônjuge estaria impedido de servir como testemunha com 

fundamento no art. 252, IV, que afasta o juiz quando se 

cônjuge for  diretamente interessado no feito. Obviamente, 

incabível a argumentação.  

No entanto, não há como recusar que em tal situação – 

cônjuge como testemunha no processo – o juiz não pode 

exercer jurisdição na medida em que os compromissos de 

afeto e vida comum que os liga ao cônjuge perturbarão 

sensivelmente sua liberdade de apreciação dos 

depoimentos.” 
 

Na mesma esteira é o escólio de José Frederico Marques, 

verbis: 

 
Se a suspeição for por motivo íntimo, procede-se na forma 

do disposto no art. 119, parágrafo 1º e 2º do Código de 

Processo Civil (retro, nº 549). No atual Código de Processo 

Civil, artigo 135.2 

 

Como se vê, caso um magistrado, de ofício, declare sua 

suspeição, por motivo íntimo, deverá fazê-lo com fundamento no Código de 

Processo Civil, notadamente o atual § 1º do art. 145, antigo art. 135, 

parágrafo único, do CPC, o que corrobora a inequívoca aplicação subsidiária 

do CPC ao processo penal. 

 

Acerca desse tema, a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça tem se posicionado no sentido de ser exemplificativo o rol 

relativo à suspeição, sendo perfeitamente aplicável o art. 145 do Novo 

Código de Processo Civil. Veja-se: 

                                                           
2 Elementos de Direito Processual Penal, Bookseller, 1997, vol. II, p. 376. 
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PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EXCEÇÃO 

DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DE 

MAGISTRADO FEDERAL. HIPÓTESES DO ART. 254 

DO CPP. NÃO TAXATIVIDADE. IMPROPRIEDADE 

DA VIA ELEITA POR AUSÊNCIA DA FASE DE 

INSTRUÇÃO. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO. 

IMPARCIALIDADE DO JULGADOR. ORDEM 

PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA 

EXTENSÃO, DENEGADA. 

1.  Se é certo que o impedimento diz da relação entre o 

julgador e o objeto da lide (causa objetiva), não menos 

correto é afirmar que a suspeição o vincula a uma das partes 

(causa subjetiva). 

2. Tanto o impedimento quanto a suspeição buscam 

garantir a imparcialidade do Magistrado, condição sine 

qua non do devido processo legal, porém, 

diferentemente do primeiro, cujas hipóteses podem ser 

facilmente pré-definidas, seria difícil, quiçá impossível, 

ao legislador ordinário prever todas as possibilidades de 

vínculos subjetivos (juiz e partes) susceptíveis  de 

comprometer a sua imparcialidade. 
3. Para atender ao real objetivo do instituto da 

suspeição, o rol de hipóteses do art. 254 do CPP não 

deve, absolutamente, ser havido como exaustivo. É 

necessária certa e razoável mitigação, passível de 

aplicação, também e em princípio, da cláusula aberta de 

suspeição inscrita no art. 135, V, do CPC c/c 3º do CPP. 
4. Há grande diferença entre o habeas corpus que ataca atos 

relacionados a persecução penal e o que visa o 

reconhecimento da parcialidade do magistrado. Enquanto 

naquele o objetivo (sanar constrangimento ilegal) dispensa 

o contraditório, uma vez que o exame se debruça sobre a 

legalidade/constitucionalidade do ato atacado, neste a 

análise do pedido reclama, quase que necessariamente, 

incursão aprofundada em todo o conjunto probatório 

produzido tanto pelo excipiente/paciente, quanto pelo 

excepto, com ampla possibilidade de defesa (contraditório). 

(...) 

(HC 146.796/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 04/03/2010, DJe 

08/03/2010) (grifo nosso). 

 

PROCESSO  PENAL. RECURSO ORDINÁRIO  EM  

HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA   

MAJORADA   E   ASSOCIAÇÃO   CRIMINOSA.   

IMPEDIMENTO  DOS MAGISTRADOS.  ROL  

NUMERUS  CLAUSUS. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 

252, IV, FINE,  DO  CPP.  NECESSIDADE  DE  
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INTERESSE  DIRETO  NO RESULTADO DO 

PROCESSO,  COM  INCIDÊNCIA  DOS  EFEITOS  

POSITIVOS DA COISA JULGADA PENAL  NA  

RELAÇÃO  JURÍDICA  MATERIAL CÍVEL. 

SUSPEIÇÃO. ROL NUMERUS APERTUS.   

CLÁUSULA  GERAL  DO  INTERESSE  INDIRETO  NA  

CAUSA.  NÃO VERIFICADA SUBSUNÇÃO À 

HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA NORMATIVA DO ART. 

254, V,  DO  CPP.  IMPRESCINDÍVEL,  MAIS  DO  QUE 

O MERO AJUSTE FORMAL, A DEMOSTRAÇÃO  DA  

SUSPEIÇÃO  POR  ELEMENTOS  CONCRETOS E 

OBJETIVOS DO COMPORTAMENTO  PARCIAL DO 

MAGISTRADO, SOB PENA DE PRESUNÇÃO 

ABSTRATA DE   VIOLAÇÃO  DO  DEVER  

FUNCIONAL.  DIFERENÇA ENTRE SUSPEIÇÃO E 

IMPEDIMENTO CONSUBSTANCIA-SE NO REGIME 

JURÍDICO DA NULIDADE, NÃO NOS EFEITOS.  

IMPEDIMENTO DECORRE DE VINCULAÇÃO 

DIRETA DO JUIZ COM O OBJETO DO PROCESSO.  

HIPÓTESES DOS ARTS.  252 E 253 DO CPP GERAM 

PRESUNÇÃO LEGAL DE PARCIALIDADE.  

MATÉRIA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO TEMPORAL 

OU DA COISA JULGADA MATERIAL. SUSPEIÇÃO. 

NÃO ALEGAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE 

DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS, APÓS SUA 

CIÊNCIA. PRECLUSÃO   TEMPORAL   E LÓGICA.  

OCORRÊNCIA.  AS CAUSAS ALEGADAS 

ANTECEDERAM A RESPOSTA À ACUSAÇÃO. 

INDEFERIMENTO LIMINAR DA EXCEÇÃO DE    

SUSPEIÇÃO    PELA    MAGISTRADA.    

INTERPRETAÇÃO HISTÓRICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART.  100, § 2º, DO CPP. ERROR IN 

PROCEDENDO. IMPOSSIBILIDADE DE 

DECLARAÇÃO DA NULIDADE.  PAS DE NULLITÉ 

SANS GRIEF.  TRIBUNAL A QUO ANALISOU TODA 

A MATÉRIA SUSCITADA NA EXCEÇÃO DE 

SUSPEIÇÃO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO 

WRIT. RECURSO DESPROVIDO. 

1.  O incidente de arguição de impedimento ou suspeição é 

a forma estabelecida em lei para afastar o juiz da causa, por 

lhe faltar imparcialidade.  As hipóteses de impedimento são 

presunções legais absolutas de parcialidade, pois apontam 

relações entre o julgador e o objeto do processo (causa 

objetiva), imperativamente repelidas pela lei (CPP, art. 252 

e 253), de forma clara e objetiva. Ocorrida, pois, a 

subsunção às hipóteses legais, restará prejudicada, ope 

legis, a condição de julgamento imparcial pelo magistrado. 

As hipóteses causadoras de impedimento, constantes no art. 
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252 e 253 do Código   de   Processo   Penal   são taxativas, 

não sendo viável interpretação   extensiva   e   analógica, 

sob pena de se criar judicialmente nova  causa de 

impedimento não prevista em lei, o que vulneraria  a  

separação  dos poderes e, por consequência, cercearia 

inconstitucionalmente a atuação válida do magistrado. 

Precedentes do STJ e STF. 

2.  Diversamente, as causas de suspeição vinculam 

subjetivamente o magistrado a uma das  partes  (causa 

subjetiva), motivo pelo qual possuem  previsão  legal  

com  a  utilização  de conceitos jurídicos 

indeterminados,  haja  vista haver infinidade de vínculos 

subjetivos com   aptidão   de  corromper  a  

imparcialidade  do  julgador.  Por conseguinte, mais 

condizente  com  a  interpretação teleológica da norma  

é  concluir  ser  o  rol  de  causas de suspeição do art. 254 

meramente  exemplificativo  (Precedentes  do STJ e STF). 

A conclusão igualmente   é   corolário de  interpretação  

sistêmica  da  tutela processual,  pois,  se  há  cláusula  geral  

de  suspeição no âmbito processual   civil,   que  não  tutela  

a  liberdade  de  locomoção, imperativo  que  a  citada  

abrangência  seja conferida às partes do processo  penal.  

Diante da ausência de previsão legal expressa, de rigor  

a  aplicação  subsidiária,  nos  termos do art. 3º do CPP, 

da cláusula  geral  de suspeição do art. 135, V, do CPC 

(Novo CPC, art. 145, IV), para considerar a existência 

de suspeição nas hipóteses em que  houver interesses 

exoprocessuais do magistrado no julgamento da causa. 

3. A correta interpretação do art. 252, IV, primeira parte, do 

CPP é no  sentido  que  somente há impedimento se o 

magistrado, cônjuge ou parente, por consanguinidade ou 

afinidade, até o terceiro grau forem partes,  

especificamente,  no  processo  penal  em  que o magistrado 

exercer  a atividade jurisdicional. Quanto ao art. 252, IV, in 

fine, há  impedimento  do  juiz  se  ele  ou  as  descritas  

pessoas a ele vinculadas  possuem interesse direto no 

resultado do processo, o que ocorre  nas  situações  em que 

os efeitos positivos coisa julgada da seara  penal  

repercutam,  de  maneira imediata, em relação jurídica 

material  cível  lato sensu do magistrado ou das descritas 

pessoas a ele  vinculadas,  em  estado  de  litispendência  ou  

não,  seja  em decorrência  de  sentença penal absolutória, 

com fundamento na prova de  que o réu não concorreu para 

o fato, da inexistência do fato, ou da  presença  de causas 

justificantes reais (CPP, art. 386, I, IV, e VI,  primeira  

parte, c/c arts. 65, 66 e 67), ou da norma individual do  caso 

concreto constante da sentença penal condenatória, bem 



  

7 

como seu  efeito  extrapenal  (CP, art. 91, I, c/c CPP, art. 

387, IV, c/c arts. 63 e 64). 

4.  In concreto, por óbvio, os magistrados não são sujeitos 

passivos na  ação penal, bem como a sogra do juiz de direito 

substituto, como aponta  o parecer encomendado pelo 

recorrente, até porque pleiteia a adequação  típica  ao  art.  

252,  IV,  in  fine.  Nesse  passo, não satisfeita  a  teoria  da  

tríplice  identidade da demanda, eventual condenação  do  

paciente  na  esfera  penal  será irrelevante para o resultado  

das demandas cíveis apontadas pelo recorrente, haja vista 

os  limites  subjetivos  da sentença, sob o regime jurídico da 

coisa julgada pro et contra das demandas individuais. 

5.  (...) 

7. Os fatos alegados acerca dos magistrados subsumem-se 

às situações legais de suspeição, nos termos do art. 254 do 

CPP, não às causas de impedimento, eminentemente   

objetivas   e   estritas.   Trata-se, inversamente, de vínculos 

de ordem subjetiva dos magistrados com as partes,  seja  de  

ordem  creditícia  (CPP,  art.  254,  V),  ou  de interesses  

indiretos  na  causa,  nos  termos  da cláusula geral de 

suspeição  (CPP,  art.  3º  c/c art. 135, V, do CPC e Novo 

CPC, art. 145,  IV).  Entrementes,  não  basta invocar causas 

de suspeição, em abstrato,  do  pantanoso  rol  numerus  

apertus,  para  que  haja  o reconhecimento  do  vício  de 

parcialidade, pois o legislador apenas sugere a incidência 

de certa desconfiança nesses casos. Imprescindível,  pois,  

que  o  excipiente  demostre - com elementos concretos  e  

objetivos - o comportamento parcial do juiz na atuação 

processual,  incompatível  com  seu  mister  funcional,  sob 

pena de banalização do instituto e inviabilização do 

exercício da jurisdição 8.  Conclusão  diversa  chegaria  ao 

absurdo de impossibilitar que o magistrado  possua  

quaisquer  relações  exoprocessuais,  mesmo  que 

meramente  creditícias  ou  pessoais,  presumindo-se  em  

abstrato o desvio  funcional.  Conquanto incida de maneira 

formal e abstrata a cláusula geral de suspeição, haja vista 

possuírem os magistrados relação creditícia com o réu, de 

origem alheia ao objeto do processo, não  incide  

materialmente a suspeita do legislador. Isso porque o 

recorrente não demostrou concretamente qualquer conduta 

processual suspeita dos magistrados, objetivamente capaz 

justificar o alegado interesse pessoal no julgamento da 

causa. Não há falar, pois, em   parcialidade dos julgadores, 

e, por corolário, em suspeição, até porque a via do habeas 

corpus não comporta dilação probatória, apta a chancelar 

entendimento diverso. 

9.  Trata-se de pressuposto processual de existência 

subjetivo da relação jurídica processual a investidura do 



  

8 

magistrado na função jurisdicional.  Portanto, somente será 

considerado inexistente o processo e as decisões nele 

incidentes se prolatada por um não-juiz. A imparcialidade,  

todavia,  é  requisito  processual  subjetivo de validade  da  

relação  processual  referente  ao  juiz, cuja análise remete  

ao  segundo  degrau  da  escada  ponteana,  por conseguinte, 

eventual vício não atinge a existência da relação processual, 

pois o juiz  é  investido  de  jurisdição,  apenas  recebendo  

a  sanção da nulidade, em razão da inobservância de 

requisito de validade exigido em lei para o regular exercício 

da atividade jurisdicional. 

10.  Portanto,  o  que  diferencia os institutos do 

impedimento e da suspeição  não  é  o  efeito,  consistente  

na  nulidade  da relação processual,  mas  o  respectivo  

regime  jurídico,  compatível com a gravidade  de  cada  um  

dos  vícios  de parcialidade. O impedimento decorre  de  

vinculação direta do juiz com o objeto do processo, por isso  

considerado  mais  grave,  razão  pela  qual  a  subsunção  

às hipóteses  dos  arts.  252  e  253  do  CPP  gera  certeza  

legal da parcialidade.  Destarte, inarredável a conclusão que 

esse vício pode ser  alegado  a  qualquer  tempo e grau de 

jurisdição, inclusive por ocasião   de  revisão  criminal.  

Interpretação  diversa  levaria  à teratológica  contradição  

da norma processual penal: ao mesmo tempo que  veda  

absolutamente  o  exercício  jurisdicional pelo impedido, 

permitiria  que  a contumácia das partes e o não 

reconhecimento pelo magistrado  convalidassem o vício por 

preclusão temporal. Outrossim, tendo  em  vista  a  

subsidiariedade  do  direito  penal  e  a maior gravidade  das  

sanções  impostas, seria interpretação desprovida de lógica  

considerar  o  impedimento  um  vício  rescisório  na  seara 

processual civil, portanto, não sujeito sequer à preclusão 

máxima da coisa  julgada  (CPC,  art.  495;  Novo CPC, art. 

975), e, por outro lado,   o   direito   processual  penal  o  

submetesse  à  preclusão endoprocessual, em grave prejuízo 

ao réu. 

(...) 

(RHC 57.488/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, 

QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 

17/06/2016) 

 

Assim, considerando a ratio da exceção de suspeição, que 

visa a possibilitar o julgamento isento, por juiz independente e, sobretudo 

imparcial, bem como a inequívoca aplicabilidade subsidiária do Código de 

Processo Civil – como já demonstrado –, é que se fundamenta a presente 

exceção na hipótese prevista no art. 145, IV, do CPC, por já ter externado 

o magistrado excepto, em diversas oportunidades, interesse no julgamento 
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da causa em desfavor de uma das partes, o que, data venia, é inaceitável e o 

torna suspeito para processar e julgar a presente ação penal. 

 

II – DA TEMPESTIVIDADE 

 

    Conforme precedentes do colendo Superior Tribunal de 

Justiça, a exceção de impedimento, ou suspeição, deve ser arguida na 

primeira oportunidade em que o réu se manifestar nos autos, em atenção ao 

disposto no artigo 112 do Código de Processo Penal. 

 

Neste caso, ressalte-se que a ação penal originária foi 

instaurada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, pelo que, após a 

cassação do mandato do excipiente, os autos foram remetidos ao egrégio 

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em fiel observância ao artigo 29, X, 

da Constituição da República, tendo em vista a que corré Solange Almeida 

exercia, à época, o mandato de prefeita do município de Rio Bonito/RJ. 

 

Supervenientemente, encerrou-se o mandato de Solange, 

tendo sido determinada, em 25.01.2017, determinando-se a remeça da ação 

penal em epígrafe para este o juízo da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária 

do Paraná. 

 

À vista disso, e do desprovimento dos recursos 

interpostos perante o próprio TRF2, conquanto ainda esteja pendente de 

julgamento os Recursos Especiais e Extraordinário que foram interpostos 

contra o acórdão que fixou este juízo como competente para o julgamento da 

causa, o processo já retomou seu trâmite processual. 

 

Nesse contexto, em que pese a resposta à acusação já 

tenha sido apresentada, essa é a primeira oportunidade que o ora 

excipiente tem para se manifestar nos autos desde que fora intimado 

sobre o fato de que o magistrado excepto é o novo responsável por 

conduzir e julgar a ação penal ora tombada sob o nº 5053013-

30.2017.4.04.7000. 

 

Por outro lado, ainda que assim não fosse, mister se faz 

ressaltar que a suspeição é causa de nulidade absoluta, de modo que, não há 

preclusão da matéria. 

 

    No mesmo sentido é o entendimento do eminente 

professor Eugênio Pacelli: 
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 “Embora as exceções aqui apreciadas devam ser arguidas 

pelos interessados na primeira oportunidade que falarem 

nos autos, o fato é que, tratando-se de questão ligada ao 

devido processo legal, no que toca à imparcialidade da 

jurisdição, a suspeição, o impedimento ou a 

incompatibilidade poderão ser reconhecidos mesmo após o 

trânsito em julgado de ação condenatória, se comprovada a 

violação da imparcialidade do órgão julgador. É que se 

cuida, evidentemente, de matéria de ordem e interesse 

eminentemente públicos, para muito além daquele das 

partes envolvidas no processo em que concretamente teria 

ocorrido a apontada causa (suspeição etc).”3  

 

    Conforme se verá a seguir, os atos demonstrativos da 

inequívoca suspeição do juiz excepto foram renovados e crescentes. 

 

    Desse modo, certo que não há preclusão da matéria, por 

se tratar de caso de nulidade absoluta, a presente exceção é tempestiva. 

 

III – DA INEQUÍVOCA PARCIALIDADE DO MAGISTRADO 

EXCEPTO. 

 

Preambularmente, convém asseverar que já se arguiu a 

exceção de suspeição nº 5012682-06.2017.4.04.7000, que hoje aguarda 

julgamento perante a c. 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. 

 

 Todavia, tomando conhecimento que o magistrado 

excepto foi designado como competente para conduzir e julgar novo 

processo em face do ora excipiente, é imprescindível que, ao fim, sejam 

ressaltados novos fatos que revelam, de modo ainda mais insofismável, a 

perda de imparcialidade deste Juízo para processar e julgar a Ação Penal em 

epígrafe.  

 

No ponto, passa-se a reiterar os vários atos e fatos 

demonstradores da suspeição do magistrado excepto. 

 

III.1 –  INDEVIDA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA 

E ESPETACULARIZAÇÃO DO SEU CUMPRIMENTO  
 

                                                           
3 PACELLI DE OLIVEIRA, Eugênio. Curso de processo penal. 20. Ed. São Paulo: atlas, 2016, p. 303. 
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Noutro giro, as questões supracitadas não são as 

primeiras demonstrações de perda da imparcialidade do juiz excepto com 

relação ao ora excipiente. 

 

Com efeito, em outra oportunidade, nos autos da Ação 

Penal nº 5051606-23.2016.4.04.7000, o magistrado excepto determinou a 

prisão preventiva do ora excipiente fundamentando seu ato em 

circunstâncias e imputações que evidentemente não guardavam qualquer 

relação com a ação penal que estava sob sua jurisdição, após o exíguo prazo 

de 4 (quatro) dias contados do pedido de prisão preventiva feito pelo 

MPF. 
 

Em verdade, naquela oportunidade, o que se observou foi 

um emaranhado de argumentos objetivavam, unicamente, a prisão 

preventiva do ora excipiente a qualquer custo, iniciando as demonstrações 

de parcialidade deste juízo. Trazem-se à baila os trechos exemplificativos da 

referida decisão que fazem expressa menção a outros procedimentos: 
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Ressalte-se que, ao longo da decisão que determinou a 

prisão preventiva do ora excipiente, não houve uma simples menção a outros 

procedimentos que estavam sob outra jurisdição, mas, sim, uma análise 

aprofundada, com conhecimento específico dos fatos que são apurados em 

juízos diversos, atribuindo, a bem da verdade, a caracterização dos requisitos 

da prisão cautelar a esses feitos variados. 

  

Aliás, não se desconhece a possibilidade de menção a 

outros procedimentos para configuração, por exemplo, do perigo à ordem 
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pública. Contudo, percebe-se que, neste caso, houve indevido 

aprofundamento nas condutas apuradas em juízos de outra unidade da 

Federação, demonstrando um conhecimento elevado de condutas não 

atinentes a esta ação penal. 

 

Em um primeiro momento, tal referência exaustiva a 

diversos feitos que não estavam sob sua jurisdição poderia aparentar apenas 

uma atecnia na esfera processual, porém, ao se considerar o exíguo prazo de 

tempo para formulação do pedido de prisão preventiva e, inclusive, para o 

seu deferimento, resta claro que se tratou da primeira demonstração da perda 

da imparcialidade do juízo. 

 

Isso porque um anterior pedido de prisão preventiva 

formulado pela Procuradoria-Geral da República perante o Supremo 

Tribunal Federal ficou aproximadamente 3 (três) meses concluso para 

análise do saudoso Ministro Teori Zavascki, sem que ele tenha deferido o 

pleito cautelar. 

 

Ora, a complexidade dos fatos e a desnecessidade do 

pleito foram justamente os motivos que levaram o saudoso Ministro Teori 

Zavascki a se alongar da análise do pedido e, posteriormente, não deferir a 

custódia cautelar, mesmo com competência para analisar a integralidade dos 

procedimentos instaurados em desfavor do ora excipiente àquela época. 

  

Nesse contexto, soa, no mínimo, incompreensível a 

decretação de prisão pelo juízo de primeiro grau em apenas 4 (quatro) dias, 

o qual também sabidamente não detinha competência para analisar e 

fundamentar sua decisão na integralidade dos argumentos utilizados. 

 

Em verdade, esse “aparente” erro técnico do magistrado 

excepto já se desenhava como um indevido prejulgamento e antecipação do 

juízo de valor sobre os fatos apurados, uma vez que a medida cautelar 

extrema passava ao largo do necessário aspecto de cautelaridade e afeiçoava-

se como o detestável cumprimento de pena antecipado. Ressalte-se: 

hipotéticas penas até de fatos que não eram da jurisdição do juízo. 

 

Some-se a esse contexto o fato de que, no momento da 

prisão do ora excipiente, a Polícia Federal já havia disponibilizado avião para 
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transporte imediato do detido até Curitiba, o que foi amplamente noticiado 

pelos veículos de informação4. Confira-se imagem divulgada: 

 

 
 

Nessa sorte, os horários dos voos, sua chegada em 

Curitiba e ida à Superintendência da Polícia Federal de Curitiba foram 

amplamente explorados pela mídia, transformando o cumprimento da 

medida cautelar em um “reality show macabro”. Veja-se: 

 

 
http://epoca.globo.com/tempo/expresso/noticia/2016/10/preso-preventivamente-pela-pf-

cunha-devera-chegar-curitiba-ate-18-horas.html 

                                                           
4 http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2016/10/juiz-federal-sergio-moro-determina-prisao-de-eduardo-

cunha.html;  
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http://veja.abril.com.br/blog/radar-on-line/cunha-fara-viagem-para-curitiba-algemado/ 

 

 
http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/politica/nacional/noticia/2016/10/19/eduardo-

cunha-segue-para-curitiba-sem-algemas-257292.php 

 

Corroborando a indevida exposição do fato, foram 

divulgadas diversas notas jornalísticas especulativas com intuito de tonar o 

cumprimento da medida cautelar ainda mais cruel e submeter o ora 

requerente a um espetáculo circense.  

 

 
http://redegni.com/eduardo-cunha-foi-preso-quando-saia-de-supermercado/ 

 

 
http://blogs.oglobo.globo.com/panorama-politico/post/eduardo-cunha-foi-preso-

comendo-pao-com-manteiga.html 

 

De igual modo, tamanha foi a exploração midiática do 

fato que até mesmo o agente policial que estava no cumprimento do mandado 

ganhou notoriedade, obrigando a Polícia Federal a adotar procedimento 

diverso nas demais medidas que envolviam o ora requerente5.  

                                                           
5 http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2016/10/agente-que-virou-celebridade-apos-escoltar-cunha-

era-opositor-de-dilma.html; https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/10/25/pf-faz-

agentes-esconderem-rosto-apos-fama-do-lenhador-da-federal-diz-fenapef.html. 



  

16 

 

 
http://www.osul.com.br/apos-agente-ganhar-fama-equipe-usa-capuz-para-escoltar-

eduardo-cunha/ 

 
http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2016/10/agentes-cobrem-rostos-com-

capuzes-durante-escolta-de-cunha-em-curitiba.html 

 

Além disso, constatou-se que a questionável divulgação 

e cobertura em tempo real do cumprimento da prisão preventiva 

indevidamente decretada acabou por inflamar populares em Curitiba, que 

hostilizaram os advogados do ora requerente, e a favorecer o estereotipo de 

“justiceiro” do juiz excepto, haja vista que passou a ser visto como quem 

tomou a decisão que o Supremo Tribunal não havia tomado. 

 

 
http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2016/10/oab-pr-repudia-hostilizacao-de-

advogados-de-eduardo-cunha.html 

 

 
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI247670,71043-

Advogados+de+Eduardo+Cunha+sao+hostilizados+em+Curitiba 

 

Ocorre que os reflexos supramencionados em nada 

acrescentam na atuação justa e imparcial de um magistrado. Por outro lado, 

o que se observa é que a prisão do ora excipiente foi mais uma tentativa do 

juiz excepto alavancar sua popularidade e garantir que suas decisões fossem 

aclamadas pela população de modo geral, o que, segundo o próprio 

magistrado, garantiria a continuidade das investigações da “Operação Lava 

Jato”, conforme amplamente divulgado na internet, em momentos que 

excepto afirma que “os casos de corrupção envolvendo figuras públicas 
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poderosas só podem ir adiante se contarem da opinião pública e sociedade 

civil organizada” 6. 

 

Bem se vê, portanto, que a prisão cautelar do excipiente, 

além de ser embasada em fatos e argumentos ilegítimos que não estavam sob 

a jurisdição do Juízo excepto, foi o primeiro passo das demonstrações de 

parcialidade do magistrado excepto, que também objetivava ganhar 

popularidade com a prisão do ora excipiente. 

 

As demonstrações foram sucessivas e reiteradas, 

aumentando o grau de parcialidade, nos termos a seguir. 

 

III.2 – FRUSTRAÇÃO DE OPORTUNIDADES PROBATÓRIAS 
 

Na linha do ato anterior, o juiz excepto encontrou outro 

modo de demonstrar evidente parcialidade contra a pessoa do excipiente, 

tolhendo seu direito à prova nos autos da Ação Penal nº 5051606-

23.2016.4.04.7000 de modo nitidamente pessoal.  

 

É que em dois feitos absolutamente conexos e que 

apuravam os mesmos fatos, o douto magistrado excepto, ao tempo em que 

deferiu a oitiva de 7(sete) testemunhas por carta rogatória7 para a defesa da 

esposa do defendente, indeferiu-a no bojo ação penal acima referida. E para 

que não se diga que há parcial narrativa dos fatos, veja-se o entendimento 

que o próprio magistrado excepto exarou a respeito do objeto e da relação 

entre as duas ações penais – de nºs 5027685-35.2014.404.7000 e 5051606- 

23.2016.4.04.7000, respectivamente – em decisão proferida no bojo de 

exceção de incompetência criminal nº 5033443-92.2016.4.04.7000/PR, 

manejada pela defesa de Cláudia Cordeiro Cruz, verbis:  

 
“(...) A ação penal 5027685-35.2016.404.7000 tem por 

objeto uma fração desses crimes do esquema criminoso da 

Petrobras. 

 

Em síntese, segundo a denúncia em questão, o contrato 

de aquisição pela Petrobrás dos direitos de participação 

na exploração de campo de petróleo na República do 

Benin, país africano, da Compagnie Beninoise des 

Hydrocarbures Sarl - CBH, teria envolvido o 

pagamento de propinas ao então Deputado Federal 

                                                           
6 https://www.youtube.com/watch?v=KkQ3pDyDPYw;  
7 http://jornalggn.com.br/noticia/moro-rejeita-2-testemunhas-de-lula-no-exterior-mas-aceita-7-de-claudia-

cruz;  
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Eduardo Cosentino da Cunha de cerca de 1.311.700,00 

franços suíços, correspondentes a cerca de USD 1,5 

milhão. 

 

A propina teria sido paga por Idalécio de Castro Rodrigues 

de Oliveira, proprietário da empresa vendedora, e acertada 

com o Diretor da Área Internacional da Petrobrás Jorge 

Luiz Zelada. 

 

Teria sido intermediada pelo operador João Augusto 

Rezende Henriques e paga mediante transferências em 

contas secretas no exterior. 

 

Parte da propina teria sido destinada a contas no 

exterior em nome de offshores ou trusts que 

alimentavam cartões de crédito internacional utilizados 

por Cláudia Cordeiro Cruz, esposa do parlamentar, e 

foram utilizados para aquisição de bens e para despesas 

pessoais dela. 

 

A acusação envolve crimes de corrupção, lavagem de 

dinheiro e evasão fraudulenta de divisas. 

 

Imputa o MPF o crime de corrupção ativa à Idalécio de 

Castro Rodrigues de Oliveira,  proprietário da CBH, tendo 

ele pago vantagem indevida em decorrência do contrato de 

venda por sua empresa de 50% de participação no campo 

de petróleo na República do Benin à Petrobrás. 

 

Imputa o MPF o crime de corrupção passiva a Jorge Luiz 

Zelada e a João Agusto Rezende Henriques. O primeiro 

teria apresentado e defendido o negócio perante a Diretoria 

da Petrobrás movido pela propina e negligenciado os 

problemas com a operação. Já João Augusto Rezende 

Henriques teria atuado como intermediador do recebimento 

da propinas. 

O então Deputado Federal Eduardo Cosentino da 

Cunha teria recebido parte da propina por sustentar 

politicamente Jorge Luiz Zelada na Diretoria da Área 

Internacional da Petrobrás. Tal imputação, porém, é 

objeto da ação penal conexa 5051606- 

23.2016.4.04.7000. 

 

Pela movimentação dos valores da propina em diversas 

contas secretas no exterior, em transações subreptícias que 

buscavam distanciar o crime e seu produto, imputa o MPF 

o crime de lavagem de dinheiro a Idalécio de Castro 
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Rodrigues de Oliveira e a João Augusto Rezende 

Henriques. 

 

Imputa ainda a Cláudia Cordeiro Cruz o crime de lavagem 

de dinheiro pela ocultação dos recursos de propina em conta 

secreta no exterior da qual era beneficiária final e a 

utilização subreptícia desses recursos para a realização de 

pagamentos e gastos de luxo. 

 

A presente ação penal deve ser analisada em conexão 

com a ação penal 5051606-23.2016.4.04.7000, em 

trâmite perante este Juízo, e que, até pouco tempo atrás, 

tramitava perante o Supremo Tribunal Federal. 

 

Trata-se, como adiantado, da denúncia formulada pelos 

mesmos fatos ao ex-deputado Federal Eduardo 

Cosentino da Cunha.” 

 

Vejam-se, agora, as “justificativas” do magistrado para o 

indeferimento da oitiva das testemunhas arroladas pelo excipiente na ação 

penal nº 5051606-23.2016.4.04.7000, verbis:  
 

“(...) 7. Arrolou vinte e duas testemunhas de defesa. 

 

Não indicou endereço para testemunhas 3, 10 e 11. É ônus 

da Defesa indicar o endereço das testemunhas. Concedo 

três dias para complementação, sob pena de preclusão. 

 

Arrolou três testemunhas residentes em Genebra, na 

Suíça. Assim justificou a oitiva: 

 

"Quantos às testemunhas de n. 14, 15 e 16, por terem 

participado da instituição dos trusts, elas podem 

esclarecer fatos relativos à constituição, funcionamento 

e atos praticados pelo defendente relativamente às 

mencionadas estruturas. Assim, a produção da prova 

testemunhal em questão é imprescindível para 

esclarecer os fatos abordados na denúncia e 

desconstituir as equivocadas conclusões a que chegou o 

Parquet." 

 

A oitiva de testemunha residente no exterior é custosa e 

demorada. 

 

Não raramente, apesar dos avanços na cooperação 

jurídica internacional nas décadas recentes, pedidos são 

enviados sem que sejam cumpridos ou pelo menos sem 

retornar em prazo razoável. 
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Envolvendo a presente ação penal acusado preso, 

demandando a presunção de inocência um julgamento em 

prazo razoável, é de se questionar a conveniência em arrolar 

ou ouvir testemunhas no exterior. 

 

A atual redação do art. 222-A do CPP é clara, testemunhas 

residentes no exterior só serão ouvidas "se demonstrada 

previamente a sua imprescindibilidade". 

 

Não é este o caso. 

 

Deferi, na ação penal conexa 5027685-

35.2016.4.04.7000, a oitiva de testemunhas 

residentes no exterior e que foram arroladas pela 

Defesa de Cláudia Cordeiro Cruz, duas das quais, 

aliás, coincidentes com as ora arroladas. 
 

Entretanto, naquele caso, veiculado álibi de negativa de 

autoria de Cláudia Cordeiro Cruz quanto à constituição dos 

trusts, abertura e movimentação das contas, o que 

justificava a medida, além de ela estar respondendo em 

liberdade. Há é certo acusado preso naquele feito, mas já 

condenado em outra ação penal. 

 

Já, no caso presente, pelo teor da acusação, o relevante é a 

definição da causa dos depósitos de cerca de 1.311.700,00 

francos suíços, o correspondente a cerca de um milhão e 

quinhentos mil dólares, da conta em nome da off-shore 

Acona Internacional, supostamente controlada por João 

Augusto Rezende Henriques, para a conta Orion SP, 

supostamente controlada pelo ora acusado Eduardo 

Cosentino da Cunha. 

 

Quem pode esclarecer a causa desses depósitos são os 

envolvidos, os titulares dos valores, mas não as testemunhas 

arroladas, responsáveis segundo à Defesa pela 

constituição dos aludidos trusts ou gerenciamento 

da conta bancária. 
 

Afinal, sem embargo das discussões levantadas pela Defesa 

acerca da natureza jurídica dos trusts, não é de se supor 

que o dinheiro veiculado nas contas pertencia aos 

responsáveis pela constituição dos trusts e não de 

seu beneficiário econômico, aparentemente o 

próprio acusado. 
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Em comparação, em uma acusação por corrupção e 

lavagem de dinheiro envolvendo contas bancárias no Brasil, 

quem pode esclarecer os fatos, especificamente a origem e 

natureza dos valores mantidos na conta, é o titular da conta 

e dos valores e não o gerente de banco ou quem 

eventualmente foi o responsável pela constituição formal da 

pessoa jurídica titular da conta.  

 

Portanto, em nada agregaria ao processo a oitiva dos 

gerentes do banco na Suíça ou o representante de empresa 

que auxiliou a constituição dos trusts utilizados pelo 

acusado. 

 

Então a oitiva dessas testemunhas  não pode ser considerada 

imprescindível nos termos do art. 222-A do CPP.” 

 

Ora, sem evidentemente pretender se imiscuir, em sede 

de exceção de suspeição, em discussão fático-probatória sobre o objeto de 

ação penal, cumpre registrar como as razões do magistrado excepto para o 

indeferimento da prova supramencionada evidenciaram, mesmo àquela 

época, sua manifesta parcialidade com relação ao excipiente: 

 

(i) Qual a razão lógica no fato de o douto magistrado determinar a prisão 

preventiva do ora defendente e, ato contínuo, utilizá-la como 

argumento para o indeferimento de prova tida como imprescindível 

pelos defensores técnicos que constituiu? Ainda mais erigindo a 

presunção de inocência como fundamento para “questionar a 

conveniência em arrolar ou ouvir testemunhas no exterior”;  

 

(ii) Como o douto magistrado, em momento tão prematuro do processo – 

em sede de resposta à acusação – e sem a ciência do fito da estratégia 

defensiva (que certamente considerou a custódia máxima do 

excipiente), já considerou irrelevante a pretensão da defesa de 

“esclarecer fatos relativos à constituição [e ao] funcionamento” dos 

trusts? Rigorosamente, se o excipiente fosse de fato considerado como 

suposto controlador da conta Orion SP, soa quase como elementar que 

as pessoas profissionalmente responsáveis pela instituição e 

gerenciamento das contas poderiam contribuir sobre sua real 

administração e sobre a identificação de seus beneficiários 

econômicos.  

 

Deveras, só é possível racionar em sentido diverso a partir 

do momento em que se estabelece como premissa que o ora excipiente seria, 
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de fato, o beneficiário econômico e controlador da mencionada conta, o que 

implica em antecipado juízo de culpa formado pelo magistrado excepto: 

que é exatamente o que aconteceu, ainda na fase de apreciação de resposta à 

acusação daqueles autos.  

 

Mas, há mais. 

 

Na linha dos atos demonstrativos de sua manifesta 

parcialidade, o Juízo excepto interferiu, outra vez, no direito à prova da 

defesa, dessa vez com o indevido indeferimento de perguntas formuladas ao 

Presidente da República Michel Temer.  

 

Consta da referida decisão, datada de 28.11.2016, a 

seguinte justificativa para o mencionado indeferimento, in verbis: 

 
“(...) Apresentou a Defesa de Eduardo Cosentino da Cunha 

quesitos para oitiva, por escrito, do Exmo. Sr. Presidente da 

República Michel Temer. 

Ressalve-se, considerando o teor inapropriado de parte dos 

quesitos, que, nos depoimentos extrajudiciais o 

colaborador Nestor Cuñat Cerveró, apesar de sua 

afirmação de que teria procurado o então Deputado 

Federal Michel Temer para lograr apoio político 

para permanecer no cargo de Diretor da Petrobrás, 
não há qualquer referência de que a busca por tal apoio 

envolveu algo de ilícito ou mesmo que a conversa então 

havida tenha tido conteúdo ilícito. 

Ressalve-se, considerando o teor inapropriado de parte dos 

quesitos, que não há qualquer notícia do envolvimento do 

Exmo. Sr. Presidente da República nos crimes que 

constituem objeto desta ação penal. 

Não tem ainda este Juízo competência para a realização, 

direta ou indiretamente, de investigações em relação ao 

Exmo. Sr. Presidente da República. 

Nesses aspectos, merece censura a Defesa em relação a 

parte dos quesitos apresentados. 

Então, dos quesitos apresentados pela Defesa, indefiro, por 

serem inapropriados, os de n.os 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 

27, 28, 31, 32, 33 e 34. 

Indefiro ainda, por falta de pertinência com o objeto da ação 

penal, os quesitos 2, 3, 5, 6, 10, 35, 36 e 37. 

Foram mantidos os quesitos que tem pertinência, mesmo 

que um pouco remota, com a defesa de Eduardo Cosentino 

Cunha. 
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Expeça a Secretaria ofício, a ser subscrito por este Juízo, 

com os quesitos restantes.” 

 

Ora, não se olvida que o magistrado, enquanto 

destinatário da prova, detém o poder de indeferir as provas que considerar 

impertinentes. Todavia, tal decisão fora manifestamente descabida e 

comprovatória da parcialidade do excepto. Explica-se. 

 

De início, convém ressaltar que o próprio magistrado, ao 

decretar a prisão preventiva do ora requerente, reconheceu a possibilidade de 

participação de agentes políticos no suposto “esquema” da Petrobras, 

cabendo a eles dar apoio e sustentação à nomeação e à permanência dos 

cargos dos Diretores da referida sociedade de economia mista. Veja-se: 

 

 
 

Nesse contexto, as perguntas formuladas ao Presidente do 

PMDB à época dos fatos e atual Presidente da República apresentavam 

inegavelmente pertinência e importância para apuração dos fatos 

apresentados pelo órgão acusatório nos autos da Ação Penal nº 5051606-

23.2016.4.04.7000. 

 

Ilustrativamente, o magistrado excepto reconheceu, na 

aludida decisão de indeferimento, que o delator Nestor Cuñat Cerveró 

mencionou expressamente o então Presidente Michel Temer como pessoa a 

quem teria “pedido apoio para permanecer no cargo de Diretor da 

Petrobrás”, o que evidenciava, primo ictu oculi, a pertinência e a 

importância do mencionado agente político para o esclarecimento de fatos 

relacionados ao objeto daquele processo. Veja-se um exemplo de quesito 

indeferido: 
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“25 – Vossa Excelência recebeu alguém para tratar de 

algum assunto referente à área internacional da 

Petrobrás?” 

 

Ora, tal pergunta, é basicamente um simples pedido de 

confirmação do que fora dito pelo delator, do que nem implicitamente pode 

se extrair inapropriação ou, muito menos, a busca pela revelação de alguma 

ilicitude por parte do Presidente da República.  

 

Mas assim não entendeu o magistrado excepto. Não 

satisfeito com o indeferimento dos quesitos, optou por valorá-los – todos – 

no bojo da decisão que manteve a prisão preventiva do ora excipiente, 

afirmando o seguinte: 

 

 
 

 Ora, somente um magistrado evidentemente parcial e 

com preconceituosa – para não dizer deletéria – imagem do ora excipiente 

poderia dessumir que perguntas como a supramencionada configuram 

“ameaças, recados ou chantagens”. A referida assertiva configura, de 

fato, não menos que a exteriorização de diversas acusações contra o 

excipiente em relação à suposta prática de atos tendentes à obstrução da 

justiça, assim como indevida tentativa de criminalizar o próprio direito 

de defesa. 

 

Deveras, quando para a manutenção de uma prisão 

cautelar e para o indeferimento de provas faz-se necessário a emissão de 

juízo de valor tão grave, que consiste verdadeira estigmatização do acusado, 

já não tem mais nenhuma eficácia dissuasória o princípio constitucional da 

presunção de não culpabilidade8, bem assim o dever de imparcialidade do 

julgador, exigências que subjazem a qualquer órgão que se considere apto ao 

dever de prestar jurisdição. 

De mais a mais, reforça a percepção da manifesta conduta 

parcial do magistrado excepto o fato de que, em outro juízo, qual seja, o da 

                                                           
8 O referido princípio, no entanto, ironicamente, foi utilizado pelo magistrado de excepto como um dos 

fundamentos para o indeferimento da oitiva de testemunhas no exterior. 
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10ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Brasília/DF, o magistrado 

Vallisney de Souza Oliveira deferiu todas9 as 19 (dezenove) perguntas 

elaboradas que a defesa do excipiente elaborou para ao Presidente da 

República Michel Temer, sem evidentemente delas extrair absurdidades 

que resultem em acusações levianas de ameaças ou tentativas de intimidação. 

 

Resta claro, portanto, que, mais uma vez, o magistrado 

excepto demonstrou sua parcialidade com relação ao ora excipiente, ferindo 

até mesmo o direito de defesa e, por consequência, o de produção de provas, 

os quais são indispensáveis no devido processo legal. 

 

III.3 –  JUIZ RESPONDE EM DECISÃO CRÍTICAS 

RECEBIDAS EM ARTIGO DE AUTORIA DO EXCIPIENTE 

PUBLICADO EM MÍDIA IMPRESSA 

 

 Outro fato relevantíssimo é que, buscando o clamor 

público – com base em fato(res) externos ao processo –, para projetar sua 

imagem positiva perante a sociedade, o magistrado excepto decidiu 

mencionar, no corpo do decisum que manteve a prisão preventiva do 

excipiente nos autos do processo tombado sob nº 5051606-

23.2016.4.04.7000, aspectos extrajurídicos. Confira-se: 

 

 
Preambularmente, importante pontuar que não houve 

naquela ocasião uma simples citação ao artigo produzido pelo ora excipiente, 

                                                           
9 http://oglobo.globo.com/brasil/juiz-encaminha-michel-temer-19-perguntas-de-eduardo-cunha-20998886; 

http://g1.globo.com/politica/noticia/juiz-autoriza-envio-de-perguntas-de-eduardo-cunha-para-michel-

temer.ghtml;  
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mas, sim, uma confissão da parcialidade e da suspeição do magistrado em 

tela. 

 

Isso porque a frase “não tem este julgador qualquer 

questão pessoal contra o acusado Eduardo Cosentino da Cunha” somente 

faz sentido no momento em que se admite, no mínimo, uma personalização 

do debate. 

 

Ora, se há presunção de imparcialidade de qualquer 

magistrado, tal manifestação, fora de eventual procedimento em que se 

discuta sua a suspeição, faz-nos crer em expresso reconhecimento de 

suspeição. 

 

Raciocinar de modo diverso é exigir que, em todo 

processo, o magistrado faça uma declaração de que não há qualquer questão 

pessoal contra as partes, o que certamente não tem guarida em nosso 

arcabouço jurídico. 

 

    Ademais, a expressa referência ao artigo publicado no 

jornal Folha de São Paulo na decisão judicial que manteve a prisão 

preventiva do ora requerente aparenta, na melhor das hipóteses, uma 

retaliação ao direito de livre manifestação. 

 

    Contudo, nos termos da lei de execução penal, mormente 

o seu artigo 3º, até mesmo os condenados definitivos mantêm hígido o seu 

direito à liberdade de expressão. 

 

    No mesmo sentido é o disposto no art. 41, XV, da LEP, 

que consagra o direito de o preso ter “contato com o mundo exterior por meio 

de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que 

não comprometam a moral e os bons costumes”, corroborando a legalidade 

do pronunciamento do ora excipiente por meio de artigos em jornais de 

grande circulação. 

 

    Por óbvio, não poderia o magistrado impedir ou punir um 

preso provisório de expressar legitimamente sua opinião em um meio de 

comunicação que não é moral ou legalmente reprovável. 

 

Nesse contexto, desvirtuar o ato judicial para passar a se 

manifestar sobre o artigo pessoal do acusado materializa a questão de que o 

douto magistrado excepto não vê o menor empecilho em se manifestar nos 
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autos sobre fato(re)s externos (v.g., artigos de jornais) ao processo, 

evidentemente prestando satisfações à opinião pública, projetando sua 

imagem como o grande guardião da República. 

 

De fato, parece passar desapercebido pelo juiz excepto 

que não se impõe ao ora defendente, enquanto réu e cidadão, a exigência de 

se manifestar somente por meio dos instrumentos de defesa disponíveis na 

seara processual. Ao revés: é o douto magistrado que deve se manifestar 

sobre sua alegada “ausência de questão pessoal” se e quando provocado 

pelo “instrumento de defesa próprio”, como deverá fazê-lo após a oposição 

desta exceção. 

 

Com efeito, observa-se que um ato judicial de extrema 

relevância e que deveria conter argumentos técnicos foi utilizado 

indevidamente para emitir opiniões sobre assuntos que não dizem respeito 

ao pleito que ensejou a referida decisão. Em verdade, constatou-se uma 

verdadeira “transmissão de recado” extrínseco aos objeto em análise por 

meio de uma decisão judicial. 

 

 Nesse contexto, impossível evadir-se à conclusão de que 

tal proceder do referido magistrado somente corrobora a demonstração 

parcialidade, em total afronta aos ditames constitucionais e 

infraconstitucionais referentes ao tema. 

 

III.4 – ARTIGO NA REVISTA VEJA 

 

Na linha dos atos que demonstram sua manifesta 

parcialidade, o douto magistrado excepto decidiu publicar artigo na “Revista 

VEJA”, justificando as até então 79 (setenta e nove) prisões preventivas que 

decretara na condição de Juiz – e não na condição de articulista. 

 

O douto magistrado excepto, então, entendeu por bem 

expor o ora excipiente perante a opinião pública, na medida que ao referir-

se a alguns “presos ilustres”, fez expressa menção a “um ex-presidente da 

Câmara dos Deputados”. Confira-se10: 

                                                           
10 http://www.oantagonista.com/posts/moro-a-questao-real-e-que-se-trata-de-presos-ilustres;;  

http://www.oantagonista.com/posts/moro-a-questao-real-e-que-se-trata-de-presos-ilustres
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O desiderato de exposição do ora excipiente foi atingido, 

bastando perceber a forma de divulgação do aludido artigo em alguns canais 

de comunicação11: 

 

 
 

Nesse contexto, necessário se indagar sobre a real 

necessidade de um magistrado publicar artigo fazendo clara menção ao ora 

requerente, justificando seus atos judiciais de decretação de prisão. 

 

O que se constata, então, é a exposição da prisão do ora 

excipiente como um troféu público, objetivando dar contornos populistas aos 

atos judiciais realizados. 

 

Não por outro motivo a figura do juiz excepto é 

constantemente utilizada nas pesquisas das eleições presidenciais, o que, 

                                                           
11 http://josiasdesouza.blogosfera.uol.com.br/2017/03/05/sergio-moro-o-problema-sao-os-presos-ilustres/; No mesmo 

sentido: http://www.jornalgrandebahia.com.br/2017/03/juiz-sergio-moro-atribui-criticas-a-prisoes-a-existencia-de-

presos-ilustres/;  
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certamente, corrobora esse viés de sua atuação parcial e afronta flagrante ao 

art. 95, parágrafo único, III, da Constituição da República. Veja-se: 

 

 
http://veja.abril.com.br/blog/radar-on-line/moro-receberia-quase-54-dos-votos-em-

eleicao-para-presidente/ 

 
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/moro-bate-aecio-e-bolsonaro-e-

desponta-em-2-para-presidente-em-2018-8dhs4n32njdi5siw9xoxy69k7 

 

Assim, não resta outra conclusão senão a personalização 

da persecução penal e a clara perda de imparcialidade do Juízo. O magistrado 

excepto valeu-se de uma revista de grande circulação para garantir o apoio 

de grande parte da população às suas decisões, expondo, com clichês 

populistas – “há pessoas acima da lei” -, indevidamente a pessoa do 

excipiente. 

  

Resumidamente: ora o excepto manifesta-se sobre os 

autos em revistas e jornais, ora se manifesta nos autos sobre revistas e 

jornais. 

 

Mas há mais. 

 

III-5 – DA TRANSFERÊNCIA DO ORA EXCIPIENTE COMO 

TENTATIVA DE OBTER DELAÇÃO. 

 

Com efeito, a suspeição do magistrado excepto baseia-se, 

sobretudo, no tratamento mais gravoso dispensado ao ora excipiente do que 

àqueles que sofreram processo de imputação de responsabilidade em termos 

análogos, o que, na mesma medida que evidencia desproporcionalidade, 

ressalta a ausência de imparcialidade. 

 

É que, em outra oportunidade, nos autos do inquérito 

policial nº 50495571420134047000, o magistrado excepto, a pedido de 

Delegado da Polícia Federal de Curitiba/PR, determinou a transferência do 

ora excipiente da sede da Superintendência da Polícia Federal de Curitiba 
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para o Complexo Médico Penal, situado na região de Pinhais, na região 

metropolitana de Curitiba/PR. 

 

O argumento utilizado pela douta autoridade policial era 

o da superlotação, pelo que, com efeito, algumas considerações são 

urgentemente necessárias. 

 

De primeiro, convém ressaltar que chama muito a atenção 

o fato de que fora pleiteada, naquela oportunidade, a um só tempo, pela 

referida autoridade policial, a transferência de três presos provisórios: José 

Aldemário Pinheiro Filho, João Cláudio Genu e Eduardo Cosentino da 

Cunha, ora excipiente: curiosamente, só a deste último foi deferida pelo juízo 

excepto, inobstante naquele tempo ser o preso provisório mais 

recentemente recolhido ao cárcere12 e, para perplexidade geral, o único 

dos três13 custodiados que não tinha sofrido responsabilização penal, ou, 

melhor dizendo, juízo de culpa definitivo, tendo sobre si – é necessário 

frisar – toda a extensão do manto da determinação constitucional da 

não-culpabilidade.  

 

Tal diferenciação é elementar: o ora excipiente, 

especialmente no bojo da denominada “Operação Lava Jato”, é, nos termos 

da melhor doutrina, “arguido”14; os outros, “condenados/sentenciados”. 

 

Como se vê – obtempera-se –, a transferência do ora 

excipiente foi justificada tão somente pela ânsia e pela busca de que este, 

conforme maciçamente divulgado pela mídia15, celebrasse acordo de 

colaboração premiada, o que a defesa, além de não aceitar, não compreende: 

não há como legitimar um “modus operandi” de persecução penal que, às 

claras, objetiva submeter um sujeito de direitos fundamentais – neles 

                                                           
12 Cf.: http://oglobo.globo.com/brasil/leo-pinheiro-ex-presidente-da-oas-preso-pela-pf-em-sao-paulo-

20053027; https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=noticia_visualizar&id_noticia=12270;  
13 http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2016/12/joao-claudio-genu-e-condenado-8-anos-de-prisao-na-

lava-jato.html; http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/tribunal-impoe-23-anos-de-prisao-para-

leo-pinheiro-da-oas/; Acesso em: 17 de dezembro de 2016. 
14 No ponto, é sempre pertinente o seguinte escólio do mestre português Jorge de Figueiredo Dias: “Diz-

me como tratas o arguido, dir-te-ei o processo penal que tens e o Estado que o instituiu” (FIGUEIREDO 

DIAS, Jorge. Direito processual penal 1º vol. Coimbra: Coimbra Editora, 1984, p. 428.) 
15  Cf.: http://www.em.com.br/app/noticia/politica/2016/10/21/interna_politica,816285/eduardo-cunha-da-

sinais-de-acordo-para-fazer-delacao-premiada.shtml; 

http://www.em.com.br/app/noticia/politica/2016/10/24/interna_politica,817113/delacao-premiada-entre-

cunha-e-lava-jato-assombra-planalto-e-pmdb.shtml; http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2016-11-

02/cunha.html; http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/mas-afinal-cunha-fara-ou-nao-fara-delacao-

premiada/; http://www.jb.com.br/pais/noticias/2016/12/17/delacao-premiada-de-eduardo-cunha-fica-

mais-distante/?from_rss=rio; http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2016/10/possivel-delacao-premiada-

de-cunha-deixa-mundo-politico-em-suspense.html; Acesso em: 17 de dezembro de 2016. 
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incluídos a dignidade da pessoa humana, evidentemente –, mediante pressão, 

pela via do encarceramento – e, consequentemente, da estigmatização e da 

desumana violência psíquica –, ao furor negociador de uma acusação 

pública. 

 

Nessa ordem de considerações, é certo que, dos três 

presos cuja transferência fora pleiteada pela autoridade policial, a do ora 

excipiente soa(va) como injustificável. 

 

Aliás, além de injustificável, afigura-se como verdadeira 

punição pelo fato de o excipiente não ter se curvado ao furor punitivo do juiz 

inquisidor, assim como não ter buscado celebrar acordo de colaboração 

premiada com os órgãos investigatórios. 

 

 Percebeu-se, então, que o magistrado excepto 

demonstrou, novamente, sua parcialidade, dispensando tratamento mais 

gravoso ao ora requerente sem qualquer motivo técnico para tanto. 

 

III.6 – JUNTADA DE SENTENÇAS CONDENATÓRIAS NA FASE 

DO ART. 402 DO CPP. 

 

Chega-se, agora, a uma das mais graves manifestações de 

parcialidade do magistrado excepto. Ressalte-se, todavia, que isto não 

implica, de modo algum, na consideração individualizada de tal ato, eis que, 

como já suscitado, há uma longa cadeia de ações praticadas pelo referido 

magistrado que demonstra, de forma inegável, sua paixão pela causa e, por 

óbvio, seu interesse na condenação a qualquer custo do ora requerente. 

 

É que, para perplexidade geral, o Juiz excepto optou 

livremente por juntar nos autos da ação penal nº 5051606-

23.2016.4.04.7000 anteriores sentenças condenatórias que já proferiu no 

âmbito da cognominada “Operação Lavajato”, sem explicação alguma e 

justamente na fase que precedia à prolação da decisão final da ação penal, e 

antes mesmo da apresentação de alegações finais, seja pela acusação ou pela 

defesa. Confira-se: 

 
“(...) 4. Muito embora, como adiantado, os extratos das 

contas instruam o feito, especificamente em mídia (Evento 

2, arquivo ap-inqpol17, fl. 02), a fim de facilitar o 

posterior exame das provas, junte a Secretaria 

especificamente para os próprios autos eletrônicos da ação 

penal os comprovantes de depósitos na conta em nome da 
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Orion e extrato correspondente, assim como o extrato 

correspondente de débito da conta em nome da Acona. 

 

5. Da mesma forma, considerando a conexão desta 

ação penal com diversas outras atinentes à assim 

chamada Operação Lavajato, reputo oportuno a 

juntada de cópia de algumas das sentenças 

prolatadas neste âmbito, ainda que por 

amostragem. Assim e com base no art. 234, traslade 

a Secretaria para estes autos cópia das sentenças 

prolatadas nas seguintes ações penais: 

 

- 5083258-29.2014.4.04.7000; 

 

- 5012331-04.2015.4.04.7000; 

 

- 5036528-23.2015.4.04.7000; 

 

- 5047229-77.2014.404.7000; 

 

- 5061578-51.2015.4.04.7000; 

 

- 5083838-59.2014.4.04.7000; 

 

- 5039475-50.2015.4.04.7000; 

 

- 5023135-31.2015.4.04.7000; 

 

- 5023162-14.2015.4.04.7000; 

 

- 5045241-84.2015.4.04.7000; 

 

- 5013405-59.2016.4.04.7000. 
 

6. Encerrada a instrução, a fim de não prolongar a duração 

da prisão preventiva sem julgamento, é o caso de desde logo 

fixar o prazo para alegações finais. 

 

Considerando a necessidade de aguardar a degravação do 

interrogatório do acusado (com juntada prevista para 21/02) 

e a vinda das provas ora requisitadas pela Defesa, fixo o 

seguinte prazo para alegações finais: 

 

- oito dias úteis para o MPF, iniciando em 22/02, 

encerrando em 01/03, considerando os feriados do 

Carnaval; 



  

33 

 

- três dias úteis para a Petrobrás, iniciando em 20/03, 

encerrando em 06/03; 

 

- nove dias úteis para a Defesa, iniciando em 07/03, 

encerrando em 17/03. 

 

7. Decidirei em apartado o requerimento de revogação da 

preventiva. 

 

8. Ciência ao MPF, Petrobrás e Defesa desta decisão, 

devendo atentar aos provimentos específicos, inclusive 

quanto à requisição de documentos à Petrobrás. Também 

deverão observar os prazos já fixados para alegações finais, 

pois não haverá nova intimação a respeito deles. 

 

Curitiba, 09 de fevereiro de 2017. 

 

De forma esquemática, o juiz excepto procedeu à juntada 

das seguintes sentenças: 

 

 

Número do Processo Réus Síntese da condenação16 

5083258-29.2014.4.04.7000 Adarico Negromonte Filho, 

Alberto Youssef, Dalton dos 

Santos Avancini, Eduardo 

Hermelino Leite, Jayme Alves de 

Oliveira Filho, João Ricardo 

Auler, Márcio Andrade Bonilho, 

Paulo Roberto Costa, Waldomiro 

Oliveira. 

Condeno João Ricardo Auler seis anos 

de reclusão, Dalton dos Santos 

Avancini  a cinco anos e quatro meses 

de reclusão e Eduardo Hermelino 

Leite cinco anos e quatro meses de 

reclusão pelo crime de corrupção 

ativa; Condeno Paulo Roberto Costa 

pelo crime de corrupção passiva  a seis 

anos de reclusão; Condeno Alberto 

Youssef pelo crime de corrupção 

passiva a oito anos e quatro meses de 

reclusão; Condeno Dalton dos Santos 

Avancini a sete anos e seis meses de 

reclusão e Eduardo Hermelino Leite a 

sete anos e seis meses de reclusão 

pelos crimes de lavagem de dinheiro; 

Condeno Jayme Alves de Oliveira por 

trinta e dois crimes de lavagem de 

dinheiro a oito anos e quatro meses de 

reclusão; Condeno Paulo Roberto 

Costa por seis crimes de lavagem de 

dinheiro a  seis anos de reclusão;  

                                                           
16 Não são considerados os benefícios de eventual colaboração premiada. 
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5012331-04.2015.4.04.7000 Adir Assad, Alberto Youssef, 

Augusto Ribeiro de Mendonça 

Neto, Dario Teixeira Alves Júnior, 

João Vaccari Neto, Julio Gerin e 

Almeida Camargo, Mario 

Frederico Mendonça Goes, Paulo 

Roberto Costa, Pedro José Barusco 

Filho, Renato de Souza Duque e 

Sonia Mariza Branco. 

Condeno Alberto Youssef a nove anos 

e dois meses de reclusão pelo crime de 

lavagem de dinheiro.  

Condeno Augusto Ribeiro de 

Mendonça Neto a oito anos de 

reclusão pelo crime de corrupção ativa 

e a sete anos e oito meses de reclusão 

pelo crime de lavagem de dinheiro. 

Condeno Adir Assad a oito anos e 

quatro meses de reclusão, Dario 

Teixeira Alves Júnior a oito anos e 

quatro meses de reclusão e Sônia 

Mariza Branco a oito anos e quatro 

meses de reclusão pelo crime de 

lavagem de dinheiro. Condeno João 

Vaccari Neto a seis anos de reclusão 

pelo crime de corrupção passiva e a a 

oito anos e quatro meses de reclusão 

pelo crime de lavagem de dinheiro. 

Condeno Renato de Souza Duque a 

dez anos de reclusão pelo crime de 

corrupção passiva e a nove anos e dois 

meses de reclusão pelo crime de 

lavagem de dinheiro. Condeno Pedro 

José Barusco Filho a nove anos de 

reclusão pelo crime de corrupção 

passiva e a oito anos e quatro meses de 

reclusão pelo crime de lavagem de 

dinheiro. Condeno Mario Frederico 

Mendonça Goes a nove anos de 

reclusão pelo crime de corrupção 

passiva e a oito anos e quatro meses de 

reclusão pelo crime de lavagem de 

dinheiro. Condeno Julio Gerin de 

Almeida Camargo a cinco anos e 

quatro meses de reclusão pelo crime 

de corrupção ativa e a seis anos de 

reclusão por crime de lavagem de 

dinheiro. 

5036528-23.2015.4.04.7000 Alberto Youssef, Alexandrino de 

Salles Ramos de Alencar, Cesar 

Ramos Rocha, Marcelo Bahia 

Odebrecht, Paulo Roberto 

Costa, Pedro José Barusco Filho, 

Renato de Souza Duque, Rogério 

Santos de Araújo. 

Condeno Marcelo Bahia Odebrecht a 

dez anos de reclusão pelo crime de 

corrupção ativa e a oito anos e quatro 

meses de reclusão pelo crime de 

lavagem de dinheiro. 

Condeno Márcio Faria da Silva a dez 

anos de reclusão pelo crime de 

corrupção ativa e a oito anos e quatro 

meses de reclusão pelo crime de 

lavagem de dinheiro. 

Condeno Rogério Santos de Araújo a 

dez anos de reclusão pelo crime de 

corrupção ativa e a oito anos e quatro 
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meses de reclusão pelo crime de 

lavagem de dinheiro. Condeno Cesar 

Ramos Rocha a oito anos, dez meses e 

vinte dias de reclusão pelo crime de 

corrupção ativa. 

Condeno Alexandrino de Salles 

Ramos de Alencar a seis anos de 

reclusão pelo crime de corrupção ativa 

e a sete anos e seis meses de reclusão 

pelo crime de lavagem de dinheiro. 

Condeno Renato de Souza Duque a 

onze anos, um mês e dez dias pelo 

crime de corrupção passiva e a nove 

anos e dois meses de reclusão pelo 

crime de lavagem de dinheiro. 

Condeno Pedro José Barusco Filho a 

onze anos, um mês e dez dias pelo 

crime de corrupção passiva e a   nove 

anos e dois meses de reclusão pelo 

crime de lavagem de dinheiro. 

Condeno Paulo Roberto Costa a onze 

anos, um mês e dez dias pelo crime de 

corrupção passiva e a nove anos e dois 

meses de reclusão pelo crime de 

lavagem de dinheiro. 

Condeno Alberto Youssef a onze 

anos, dois meses e dez dias de 

reclusão pelo crime de corrupção 

passiva e a a nove anos e dois meses 

de reclusão pelo crime de lavagem de 

dinheiro. 

5047229-77.2014.404.7000 Alberto Youssef, Carlos Habib 

Chater, Ediel Viana da Silva e 

Carlos Alberto Pereira da Costa. 

Condeno Alberto Youssef a cinco 

anos de reclusão pelo crime de 

lavagem. Condeno Carlos Alberto 

Pereira da Costa a dois anos e oito 

meses de reclusão em regime aberto 

pelo crime de lavagem 

(posteriormente convertida, nos 

termos do art. 44 do CP). Condeno 

Carlos Habib Chater a quatro anos e 

nove meses pelo crime de lavagem. 

Condeno Ediel Viana da Silva a dois 

anos e três meses de reclusão pelo 

crime de lavagem (posteriormente 

convertida, nos termos do art. 44 do 

CP).  

5061578-51.2015.4.04.7000 Eduardo Costa Vaz Musa, 

Fernando Antônio Falcão Soares, 

Fernando Schahin, João Vaccari 

Neto, Jorge Luiz Zelada, José 

Carlos Costa Marques Bumlai, 

Maurício de Barros Bumlai, 

Condeno Eduardo Costa Vaz Musa a 

seis anos de reclusão pelo crime de 

corrupção passiva. Condeno Fernando 

Antônio Falcão Soares a seis anos de 

reclusão pelo crime de corrupção 

passiva. Condeno Fernando Schahin a 
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Milton Taufic Schahin, Nestor 

Cuñat Cerveró, Salim Taufic 

Schahin 

cinco anos e quatro meses de reclusão 

pelo crime de corrupção ativa. 

Condeno João Vaccari Neto a seis 

anos e oito meses de reclusão pelo 

crime de corrupção passiva. 

Condeno José Carlos Marques Costa 

Bumlai a cinco anos e quatro meses de 

reclusão pelo crime de corrupção 

passiva. Condeno Milton Taufic 

Schahin a cinco anos e quatro meses 

de reclusão pelo crime de corrupção 

ativa. Condeno Nestor Cuñat Cerveró 

a seis anos e oito meses de reclusão 

pelo crime de corrupção passiva. 

Condeno Salim Taufic Schahin a 

cinco anos e quatro meses de reclusão 

pelo crime de corrupção ativa. 

5083838-59.2014.4.04.7000 Alberto Youssef, Fernando 

Antônio Falcão Soares, Júlio Gerin 

de Almeida Camargo, Nestor 

Cuñat Cerveró 

Condeno Julio Gerin de Almeida 

Camargo a seis anos e seis meses de 

reclusão pelo crime de corrupção ativa 

e a sete anos e seis meses de reclusão 

por crime de lavagem de dinheiro. 

Condeno Fernando Antônio Falcão 

Soares a sete anos, nove meses e dez 

dias de reclusão e a pelo crime de 

corrupção passiva e a oito anos e 

quatro meses de reclusão por crime de 

lavagem de dinheiro. Condeno Nestor 

Cuñat Cerveró a sete anos, nove meses 

e dez dias de reclusão pelo crime de 

corrupção passiva e a quatro anos e 

seis meses de reclusão por crime de 

lavagem de dinheiro. 

5039475-50.2015.4.04.7000 Eduardo Costa Vaz Musa, João 

Augusto Rezende Henriques, 

Jorge Luiz Zelada, Hamylton 

Pinheiro Padilha Júnior 

Condeno Eduardo Costa Vaz Musa a 

seis anos e oito meses de reclusão pelo 

crime de corrupção passiva e a cinco 

anos de reclusão pelo crime de 

lavagem de dinheiro. Condeno João 

Augusto Rezende Henriques a seis 

anos e oito meses de reclusão pelo 

crime de corrupção passiva. 

Condeno Jorge Luiz Zelada a seis 

anos e oito meses de reclusão pelo 

crime de corrupção passiva e a cinco 

anos e seis meses de reclusão pelo 

crime de lavagem de dinheiro. 

Condeno Hamylton Pinheiro Padilha 

Júnior a seis anos e oito meses de 

reclusão pelo crime de corrupção 

ativa e a cinco anos e seis meses de 

reclusão pelo crime de lavagem de 

dinheiro. 
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5023135-31.2015.4.04.7000 Alberto Youssef, Fábio Correa de 

Oliveira Andrade Neto, Ivan 

Vernon Gomes Torres Júnior, 

Marcia Danzi Russo Correa de 

Oliveira, Pedro da Silva Correa de 

Oliveira Andrade Neto, Rafael 

Ângulo Lopez. 

Condeno Pedro da Silva Correa de 

Oliveira Andrade Neto a onze anos, 

um mês e dez dias de reclusão pelo 

crime de corrupção passiva e a nove 

anos e seis meses de reclusão pelo 

crime de lavagem de dinheiro. 

Condeno Ivan Vernon Gomes Torres 

Júnior a cinco anos de reclusão pelo 

crime de lavagem de dinheiro. 

Condeno Rafael Ângulo Lopez a seis 

anos e oito meses de reclusão pelo 

crime de lavagem de dinheiro. 

5023162-14.2015.4.04.7000 Alberto Youssef, Carlos Alberto 

Pereira da Costa, João Luiz 

Correia Argolo dos Santos, Rafael 

Ângulo Lopez. 

Condeno João Luiz Correia Argolo 

dos Santos pelo crime de corrupção 

passiva (art. 317 do CP) a uma pena 

de seis anos e oito meses; pelo crime 

de lavagem de dinheiro a uma pena de 

cinco anos e três  meses de reclusão. 

5045241-84.2015.4.04.7000 Cristiano Kok, Fernando Antônio 

Guimarães Hourneaux de Moura, 

Gerson de Mello Almada, João 

Vaccari Neto, José Adolfo 

Pascowitch, José Antunes 

Sobrinho, José Dirceu de Oliveira 

e Silva, Júlio César dos Santos, 

Julio Gerin de Almeida Camargo, 

Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, 

Milton Pascowitch, Olavo 

Hourneaux de Moura Filho, Pedro 

José Barusco Filho, Renato de 

Souza Duque e Roberto Marques. 

Condeno Milton Pascowitch pelo 

crime de corrupção passiva a uma 

pena de nove anos de reclusão; pelo 

crime de lavagem de dinheiro a uma 

pena de oito anos e quatro meses de 

reclusão. Condeno José Adolfo 

Pascowitch pelo crime de corrupção 

passiva a uma pena de oito anos de 

reclusão; pelo crime de lavagem de 

dinheiro a uma pena de sete anos e 

seis meses de reclusão. Condeno José 

Dirceu de Oliveira e Silva pelo crime 

de corrupção passiva a uma pena de 

dez anos de reclusão; pelo crime de 

lavagem de dinheiro a uma pena de 

nove anos e dois meses de reclusão. 

Condeno Luiz Eduardo de Oliveira e 

Silva pelo crime de lavagem de 

dinheiro a uma pena de cinco anos e 

três meses de reclusão. Condeno Júlio 

Cesar dos Santos pelo crime de 

lavagem de dinheiro a uma pena de 

quatro anos e seis meses reclusão. 

Condeno Fernando Antônio 

Guimarães Hourneaux de Moura  

pelo crime de corrupção passiva a uma 

pena de oito anos de reclusão; pelo 

crime de lavagem de dinheiro a uma 

pena de quatro anos e oito meses de 

reclusão. Condeno Gerson de Mello 

Almada pelos os crimes de corrupção 

ativa a oito anos de reclusão; para os 

crimes de lavagem: sete anos e seis 

meses. Condeno Renato de Souza 
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Duque para os crimes de corrupção 

passiva: dez anos de reclusão e 

duzentos e dez dias multa. Condeno 

Pedro José Barusco Filho para os 

crimes de corrupção passiva: nove 

anos de reclusão. Condeno João 

Vaccari Neto para os crimes de 

corrupção passiva: nove anos de 

reclusão. 

 

5013405-59.2016.4.04.7000 Eduardo Costa Vaz Musa, João 

Carlos de Medeiros Ferraz, João 

Cerqueira de Santana Filho, João 

Vaccari Neto, Mônica Regina 

Cunha Moura e Zwi Skornicki. 

Condeno Zwi Skornicki por crimes de 

corrupção ativa do art. 333 do CP a 

uma pena de nove anos e vinte dias de 

reclusão; por lavagem de dinheiro a 

uma pena de sete anos e seis meses de 

reclusão. Condeno João Vaccari Neto 

por crimes de corrupção passiva do 

art. 317 do CP a uma pena de dez anos 

de reclusão. Condeno João Carlos de 

Medeiros Ferraz por corrupção 

passiva do art. 317 do CP a uma pena 

de cinco anos e quatro meses de 

reclusão. Condeno Eduardo Costa 

Vaz Musa por crime de corrupção 

passiva do art. 317 do CP a uma pena 

de cinco anos e quatro meses de 

reclusão. Condeno João Cerqueira de 

Santana Filho por crimes de lavagem 

de dinheiro a uma pena de oito anos e 

quatro meses de reclusão. Condeno 

Mônica Regina Cunha Moura por 

crimes de lavagem de dinheiro a pena 

de oito anos e quatro meses de 

reclusão. 

 

 Como se vê, o juízo excepto, durante a fase de 

requerimento de diligências complementares naquele processo, determinou 

a juntada de diversas sentenças condenatórias proferidas em outros autos, ao 

argumento de que são documentos relativos a ponto relevante da acusação 

ou da defesa, nos termos do art. 234 do Código de Processo Penal. 

 

Ocorre que essa juntada ex officio não apresentou, ainda 

que perfunctoriamente, a pertinência temática das sentenças condenatórias 

com os fatos apurados na ação penal nº 5051606-23.2016.4.04.7000. 

 

Aliás, a hipotética “conexão” com outras ações penais da 

cognominada “Operação Lava Jato” não supre a necessidade de se justificar 

minimamente a pertinência das sentenças já proferidas com o âmbito 
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temático da ação em curso, notadamente porque a referida operação detém 

um enorme leque de fatos investigados. 

 

Em verdade, a prática desse ato judicial demonstrou, pela 

enésima vez, a parcialidade do juiz excepto. 

 

A partir de uma análise global dos atos praticados, 

percebe-se que as sentenças acostadas àqueles autos se relacionavam com a 

ação penal hoje em curso perante o TRF4 por apenas um único motivo: 

apuram, em tese, adequações típicas semelhantes àquelas imputadas ao ora 

excipiente naquele feito. 

 

A esse respeito, necessário esclarecer que adequação 

típica semelhante não significa, evidentemente, fatos idênticos, relacionados 

entre si ou que com qualquer grau de sinonímia, uma vez que o tipo penal de 

determinado crime deve conter uma descrição genérica e abstrata, 

possibilitando justamente um maior espectro de condutas concretas 

hipoteticamente enquadráveis na descrição legal.  

 

Nesse contexto, resta indene de dúvidas que o 

magistrado, ao promover a juntada de tais peças, intentou demonstrar que, 

em casos com adequação típica semelhante no bojo da cognominada 

“Operação Lava Jato”, condenou os réus, adiantando, desde já, qual seria o 

critério seguido na dosimetria da pena. 

 

Em suma, chegou-se ao absurdo de o magistrado 

antecipar seu juízo condenatório e, inclusive, a dosimetria da pena nos casos 

com a mesma tipificação legal, antes mesmo das alegações finais de ambas 

as partes, em manifesta demonstração de parcialidade e interesse no deslinde 

da causa. 

 

Além disso, não parece compreensível que a juntada de 

sentenças proferidas em processos em que o ora requerente não figurou como 

parte nem apurou os mesmos fatos seja vista como apresentação de 

“documentos relativos a ponto relevante da acusação ou da defesa”. 

 

O que se observa é que houve a indevida valoração das 

sentenças proferidas pelo juiz excepto como meio de prova, sem qualquer 

fundamentação legal para tanto, havendo, de fato, apenas a necessidade de 

demonstrar ao excipiente sua prévia condenação e indicação do quantum de 



  

40 

pena a ser fixado. E isto se concretizou, em pena que já foi reduzida pelo 

egrégio TRF4 – pendente, ainda, o esgotamento da instância. 

 

Com efeito, reconhece-se a total parcialidade do 

magistrado em questão, que promove, de forma aberta e reiterada, o 

prejulgamento da causa e a exteriorização de sua intenção de condenar.  

 

III.7 – VEICULAÇÃO DE VÍDEO NO “FACEBOOK”. 

 

Inicialmente, importante esclarecer que a criação de uma 

página na rede social “Facebook” por sua esposa com intuito de angariar 

apoio público ao magistrado excepto não demonstrava, de maneira clara, a 

sua participação efetiva, muito embora nos levasse a crer seu assentimento. 

 

Contudo, não bastasse se manifestar em jornais sobre os 

processos em que atua, o magistrado excepto gravou um vídeo para 

agradecer a referida fanpage na rede social “facebook”. Confira-se17: 

 

 
 

Ora, a partir de tal fato, é evidente que o magistrado 

excepto participa ativamente da referida página e busca fundamento para sua 

atuação no clamor público, é dizer, em fatores externos ao processo, não se 

                                                           
17 Tal vídeo foi amplamento divulgado, também, pelos noticiários da internet (ex.: 

http://www.oantagonista.com/posts/moro-agradece-apoio-dos-brasileiros; http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-

macedo/em-video-moro-agradece-apoio-a-lava-jato/;).  
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importando de utilizar de seu ofício ou dos julgamentos que profere para 

projetar imagem positiva perante a sociedade. 

 

Ilustrativamente, vale observar o seguinte trecho: “(...) e 

ajudou em um momento muito tenso, que nós realizássemos essa travessia, 

sabendo que nós contávamos aí com o apoio da grande maioria, talvez a 

totalidade da população para esses trabalhos que vêm sendo realizados na 

assim chamada ‘Operação Lava Jato’”. 

 

A esse respeito, deve-se ressaltar, ainda, que, além de 

angariar apoio público, o magistrado excepto faz questão de ressaltar a 

importância da fanpage para a “Operação Lava Jato”, repetindo 

agradecimentos públicos a essas manifestações populares. 

 

Tal proceder, com efeito, busca constranger as 

autoridades que pretendam, de fato, exercer o necessário papel 

contramajoritário reservado às instituições republicanas, sobretudo pela 

eleição da denominada “luta contra a corrupção” como o objetivo último de 

nosso Estado Democrático de Direito – o que não pode ser extraído de nossa 

Constituição da República. 

 

Nessa ordem de ideias, o presente vídeo corrobora o agir 

orquestrado do magistrado em questão no sentido de praticar uma sucessão 

de eventos flagrantemente parciais em desfavor do ora excipiente, a fim de 

angariar apoio popular para “ajudar” a continuidade da cognominada 

“Operação Lava Jato”. 

 

Mas não é só!! 

 

É que, não bastasse a conduta manifestamente suspeita do 

magistrado excepto nos autos da referida ação penal, fatos novos 

reforçaram, a não mais poder, que o excepto passou a apresentar 

pronunciamentos judiciais e não judiciais em total discrepância com a 

imparcialidade e a isenção típicas e indispensáveis ao cargo de juiz, 

conforme se passa a demonstrar. 

 

III.8 – DA RECENTE MANIFESTAÇÃO FORA DOS AUTOS SOBRE 

O ORA EXCIPIENTE 

 

À saída, é imperioso destacar a forma peculiar como o 

magistrado excepto refere-se ao excipiente. Não bastassem as inúmeras 
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declarações nas quais o ora excipiente é intitulado como “preso ilustre”, o 

que, só por si, causa perplexidade, a perseguição não para de ganhar novos 

capítulos midiáticos. 

 

 Dando continuidade à sua já conhecida forma de utilizar 

os meios de comunicação como suporte para distribuição de seu produto – 

juízo universal para processar, julgar e executar a pena de qualquer processo 

com imputação de corrupção e lavagem de dinheiro – o magistrado excepto, 

em recente entrevista concedida à Globo News18, na pessoa do jornalista 

Gerson Camarotti, deixou transparecer o aspecto triunfal com que se refere 

aos casos nos quais o ora excipiente está envolvido. 

 

Naquela oportunidade, durante a entrevista que durou 

cerca 47 (quarenta e sete) minutos, foram dirigidas as mais variadas 

perguntas ao magistrado excepto, sendo certo que nenhuma delas referia-se 

ao excipiente. 

 

Contudo, numa clara e manifesta tentativa de se 

vangloriar e promover os resultados obtidos pela cognominada “Operação 

Lava-Jato”, o magistrado excepto fez questão citar o ora excipiente de forma 

a demonstrar sua satisfação em tê-lo condenado nos autos de Ação Penal que 

hoje tramita no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 

 

Nota-se que ao ser questionado sobre sua competência 

para julgar e processar todos os fatos investigados pela Lava-Jato, mesmo os 

ocorridos em outros Estados, o magistrado excepto fez questão de citar um 

único caso – dentre tantos que lhe competem – como exemplo, deixando 

assim consignado: “a ilustrar, teve o caso famoso de uma ação penal 

proposta perante o STF envolvendo o ex-presidente da Câmara. Quando 

ele perdeu o mandato, o foro privilegiado, o STF mandou para cá. ”. 

 

É inegável que o ora excipiente não guarda a mínima 

relação com a pergunta dirigida ao magistrado excepto. No entanto, este fez 

questão de “a ilustrar” destacar justamente o caso em que julgou e condenou 

o ora requerente. 

 

É de conhecimento comum que a cognominada 

“Operação Lava-Jato” iniciou-se em 2014, estando atualmente em sua 47ª 

fase operacional, durante as quais mais de cem pessoas foram condenadas. 

                                                           
18 http://g1.globo.com/politica/blog/blog-do-camarotti/post/lava-jato-foro-privilegiado-prisao-apos-2-

instancia-veja-integra-da-entrevista-com-sergio-moro.html. Acesso em 08.01.2017. 

http://g1.globo.com/politica/blog/blog-do-camarotti/post/lava-jato-foro-privilegiado-prisao-apos-2-instancia-veja-integra-da-entrevista-com-sergio-moro.html
http://g1.globo.com/politica/blog/blog-do-camarotti/post/lava-jato-foro-privilegiado-prisao-apos-2-instancia-veja-integra-da-entrevista-com-sergio-moro.html
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Ainda assim, é justamente o caso envolvendo o ora excipiente que o 

magistrado excepto faz questão de aludir em rede nacional. Tal questão, 

evidentemente, mostra a parcialidade com que o juízo da 13ª Vara Federal 

da Seção Judiciária do Paraná conduz as questões que abrangem o ora 

requerente. 

 

Mas não é só! 

 

Durante a mesma entrevista, concedida em outubro 

último, ao ser questionado se “a Lava Jato está perto do fim”, pergunta que, 

novamente, não tem a menor relação com o excipiente, o magistrado excepto 

sobreleva a condenação por ele imposta ao ora requerente. Veja-se: 

 
“Vários julgados, condenados. Aquelas pessoas que 

pagavam a propina, dirigentes de empreiteiras, várias foram 

julgadas, condenadas e algumas servem tempo de prisão. A 

parte mais relevante do caso envolve os beneficiários com 

foro privilegiado. E aí a jurisdição não é em Curitiba. Se 

encontram no STF. Pontualmente, casos de beneficiários 

com foro privilegiado que perderam suas posições, como 

o ex-presidente da Câmara, ele foi processado e julgado e 

cumpre pena neste momento. Nessa perspectiva, me parece 

que os trabalhos em Curitiba, embora seja imprevisível um 

fim, já percorreram um bom caminho”. 

 

Mais uma vez fica claro o entusiasmo do magistrado 

excepto em dizer em alto e bom tom que é o responsável por ter “processado 

e julgado” o ora excipiente, como se quisesse deixar claro que é o 

responsável por apená-lo. É tão nítida a parcialidade que se chegou a dizer 

aos telespectadores que o ora excipiente “cumpre pena”, o que, data maxima 

venia, beira a irresponsabilidade pelo fato de o excepto saber que ainda não 

houve o esgotamento da instância perante o egrégio TRF4, razão pela qual a 

prisão do ora excipiente era e ainda é provisória. E mais: impõe-se ao 

magistrado excepto a regra de tratamento que deriva do princípio 

constitucional da presunção de inocência. 

 

Aliás, consoante já mencionado, é o próprio magistrado 

excepto que classifica o ora requerente como “preso ilustre”, atestando o 

tratamento diferenciado dado por ele em comparação aos demais condenados 

no âmbito da “Operação Lava-Jato”. 

 

Percebe-se, também por este fato, que o dever do 

magistrado de não revelar qualquer preconceito em relação ao acusado ou 
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aos fatos em julgamento é (tem sido) reiteradamente violado pelo Juiz 

excepto. 

 

Destarte, as seguidas vezes nas quais o magistrado 

excepto insiste em recordar a condenação imposta ao requerente, como uma 

verdadeira obstinação pessoal, se refletem nas decisões por ele proferidas.  

 

Nesse diapasão, é notório que o ora excipiente vem sendo 

tratado pelo magistrado excepto como uma espécie de troféu público, o que 

se confirma, a não mais poder, com o fato narrado a seguir. 

 

III.9 – DA INTROMISSÃO DO MAGISTRADO EXCEPTO NO 

LOCAL DO ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO DO EXCIPIENTE  

  

Muito recentemente, o juiz excepto encontrou outro 

modo de demonstrar sua evidente parcialidade contra a pessoa do excipiente. 

 

Isso porque, ao ser indevidamente consultado sobre a 

“transferência do ora requerente do Complexo Médico Penal, localizado na 

cidade de Pinhais/PR”, para unidade prisional localizada no Distrito Federal, 

“em homenagem ao princípio da ampla defesa”, o magistrado excepto, sem 

qualquer justificativa jurídica minimamente plausível, opinou pela 

manutenção do excipiente em sua Seção Judiciária.  

 

Para que se compreenda o ocorrido, ressalte-se que as 

manifestações do magistrado excepto e do Desembargador João Gebran 

Neto, relator da apelação criminal nº 5051606-23.2016.4.04.7000, foram 

solicitadas pelo juízo da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito 

Federal no bojo da medida cautelar nº 0024170-60.2017.4.01.3400, que se 

encontra apensada à Ação Penal nº 60203-83.2016.4.01.3400. 

 

Com efeito, em 31.05.2017, após a decretação de prisão 

preventiva do ora excipiente pelo juízo da 10ª Vara Federal, foi requerida 

sua transferência a um complexo prisional do Distrito Federal por ser medida 

que facilita a realização dos atos processuais no bojo da ação penal em 

trâmite perante aquele juízo, além de proporcionar ao requerente uma 

realização mais efetiva da ampla defesa, consubstanciada na ampliação do 

contato com seus defensores técnicos e na oportunidade de ser interrogado 

pessoalmente, aprimorando sua autodefesa no processo. 
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 Além disso, destacou-se, naquela oportunidade, que a 

“família do ora requerente reside atualmente na cidade do Rio de Janeiro e 

que, evidentemente, o deslocamento para a cidade na qual esse Juízo se 

encontra é mais acessível do que para a cidade de Pinhais, no Paraná, onde 

o requerente encontra-se custodiado”. 

 

Ato contínuo, o eminente Desembargador João Gebran 

Neto proferiu despacho no seguinte sentido: 

 
“Em atenção à consulta formulada por meio do OFÍCIO/10ª 

VARA/SJDF/N. 1.036, informo que exclusivamente em 

relação à Apelação Criminal nº 5051606-

23.2016.4.04.7000/PR, interposta por EDUARDO 

COSENTINO DA CUNHA e em trâmite neste Tribunal 

Regional, não há previsão de atos processuais ou reabertura 

atípica de instrução que exija a sua presença. 

 

 Assim, nada obstante entender que ao segregado não 

assista direito de escolha sobre o local no qual ficará 

recolhido provisoriamente, sendo de interesse e 

conveniência desse Juízo, não vejo óbice à transferência 

do preso. 

 

 Considerando, contudo, que a prisão preventiva foi 

decretada pela 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, nos autos 

do Pedido de Prisão Preventiva nº 5052211-

66.2016.4.04.7000/PR, idêntica solicitação deverá ser 

formulada àquele juízo, a quem caberá a aferir a 

necessidade ou não de manutenção do requerente na 

localidade sob sua jurisdição. 

 

Sendo o que cabia para o momento, registro meus sinceros 

votos de elevada estima e consideração. 

Atenciosamente,” (grifamos) 

 

    Não obstante a ausência de qualquer elemento que 

indicasse a necessidade de permanência do ora recorrente no Complexo 

Médico Penal em Pinhais/PR, o magistrado excepto despachou no seguinte 

sentido: 

 
“Eduardo Cosentino da Cunha foi condenado, sem trânsito 

em julgado, na ação penal 5051606-23.2016.4.04.7000, e 

encontra-se preso no sistema prisional do Estado do Paraná, 

cumprindo provisoriamente sua pena. 
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Responde a outras ações penais, entre elas a ação penal 

0060203-83.2016.4.04.3400 da 10 Vara Federal de 

Brasília. 

Por meio do ofício do evento 61, encaminha o ilustre Juiz 

Federal Vallisney de Souza Oliveira petição da Defesa do 

referido condenado na qual se solicita a transferência do 

preso para o sistema prisional do Distrito Federal. 

Requisita ainda o Juízo Federal a apresentação do referido 

condenado para a audiência do dia 22/09/2017 de 

interrogatório na referida ação penal. 

É o caso de deferir a requisição da apresentação do preso 

para o interrogatório, facilitando a sua ampla defesa. 

Observo que, caso necessária a presença do condenado em 

outras audiências na referida ação penal, a transferência 

poderia ser realizada por período mais de longo de tempo, 

bastando o encaminhamento de solicitação com a 

determinação do período. 

Não cabe, porém, a transferência definitiva para o 

sistema prisional do Distrito Federal, pois inexiste causa 

para tanto, observando que a família do condenado 

sequer reside naquela localidade. 

Assim, oficie-se ao ilustre Juiz Federal Vallisney de Souza 

Oliveira, com cópia deste despacho, informando que o 

condenado Eduardo Cosentino da Cunha está à disposição 

para ser apresentado para o referido interrogatório, devendo 

ser requisitada a apresentação dele pela Polícia Federal pelo 

Juízo da 10ª Vara. 

Por oportuno, comunique-se desde logo a Superintendência 

da Polícia Federal de Curitiba para os necessários 

preparativos. 

Ciência à Defesa e ao MPF. 

Curitiba, 31 de agosto de 2017” 

 

Mas não é só!! 

 

Causando perplexidade, nos autos do pedido de prisão 

preventiva nº 5052211-66.2016.4.04.7000/ PR, em despacho proferido no 

dia 20.11.2017, o magistrado excepto, numa verdadeira estigmatização do 

excipiente, utilizou-se de convicções exclusivamente pessoais para indeferir 

a transferência prisional outrora pleiteada. Confira-se: 

 
“Não é conveniente a transferência definitiva do condenado 

para Brasília ou para o Rio de Janeiro, considerando o 

modus operandi da prática de crimes pelo condenado, 

com utilização de sua influência política para obtenção 

de vantagem indevida mediante corrupção. 
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Sua influência política em Curitiba é certamente menor 

do que em Brasília ou no Rio de Janeiro.  Mantê-lo 

distante de seus antigos parceiros criminosos prevenirá 

ou dificultará a prática de novos crimes e, dessa forma, 

contribuirá para a apropriada execução da pena e 

ressocialização progressiva do condenado.” 

 

No ponto, merece destaque que, conquanto inexistisse 

jurisdição apta a ensejar esse pronunciamento judicial, o magistrado 

excepto incorreu, ou quis incorrer, em flagrante equívoco ao dispor sobre a 

condição prisional do ora excipiente, notadamente ao asseverar e tecer 

considerações sobre fantasiosa execução da pena. 

 

E isto ocorre porque, como já decidido pelos Tribunais 

Superiores, o cumprimento provisório da pena pressupõe o esgotamento 

da jurisdição das instâncias ordinárias, o que efetivamente não 

aconteceu, haja vista a possibilidade de interposição de embargos 

infringentes e a oposição de embargos declaratórios pela defesa do ora 

paciente no egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região.   

 

Deveras, a prisão decretada pelo magistrado excepto em 

desfavor do excipiente ostenta tão-somente natureza de prisão preventiva, 

ou deveria ostentar. E diga-se isto porque as decisões acima colacionadas 

demonstraram escancarados atos falhos, revelando que desde sempre a 

intenção do magistrado excepto, ao decretar a prisão preventiva do ora 

excipiente, tinha (e tem!) por objetivo antecipar indevidamente o 

cumprimento da pena, o que, de forma lamentável, foi utilizado como razão 

de decidir pelo magistrado da Seção Judiciária do Distrito Federal naquela 

oportunidade. 

 

Frise-se que a requerida transferência do ora excipiente a 

um complexo prisional do Distrito Federal, além de proporcionar ao 

requerente uma realização mais efetiva da ampla defesa, o aproximaria de 

sua família, por ser local notadamente mais acessível do que a cidade de 

Pinhais, Paraná.  

 

Ainda na linha da demonstração de parcialidade, o 

magistrado excepto asseverou que a manutenção do ora excipiente em 

Pinhais/PR se justificaria – pasmem Vossas Excelências – pelo menor grau 

de influência política do ora excipiente nesta região. 
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A referida assertiva ignora e fere não só os deveres de 

isenção e imparcialidade que subjazem ao poder que emana da jurisdição, 

mas também as mais comezinhas lições das finalidades da pena – com 

relação aos deveres de prevenção geral e especial: ainda que se pudesse falar 

em cumprimento de pena – o que, se atualmente é uma inverdade, à época 

das decisões acima mencionadas era um desconcerto jurídico, na medida em 

que pendente julgamento de apelação perante o egrégio TRF4 –, fato é que 

nem mesmo a Lei de Execuções Penais criminaliza qualquer espécie de 

influência ou atividade política, notadamente enquanto relacionada à 

ressocialização. 

 

A bem da verdade, a referida lei consagra, em seu art. 41, 

XV, o direito de o preso ter “contato com o mundo exterior por meio de 

correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não 

comprometam a moral e os bons costumes”; a pretensão vedação à influência 

e ao exercício da política, certamente e ao contrário do que reiteradamente 

defende o magistrado excepto, não se encontra nas finalidades do Direito 

Penal. 

 

Nessa senda, a relutância do magistrado excepto em 

manter o excipiente custodiado em sua Seção Judiciária ultrapassa as 

questões jurídicas e demonstra a uma personalização do debate. 

 

Some-se a isto as inúmeras e insistentes – e já 

mencionadas – declarações concedidas através da mídia e a única conclusão 

que se alcança é que o magistrado excepto deseja manter o ora excipiente 

custodiado em sua Seção Judiciária para que o excipiente figure como o 

custodiado mais ilustre. 

 

Sob todas as óticas, notória a não a personalização da 

persecução penal e a clara perda de imparcialidade incorrida pelo magistrado 

excepto. 
 

 

IV – DAS RAZÕES JURÍDICAS PARA O RECONHECIMENTO DA 

SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO EXCEPTO.  
 

De início, algumas considerações sobre o dever de 

imparcialidade do magistrado. 
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Para EUGENIO RAÚL ZAFFARONI, “aquele que não se 

situa como terceiro ‘supra’ ou ‘inter’ partes, não é juiz”19.  

 

De sua parte, MAURO CAPELLETTI observa, nessa 

garantia, uma clara decorrência da independência (cumprindo esta o papel 

de salvaguarda daquela), comentando que "o valor 'final', a 'essência' ou 

'natureza', por assim dizer, da função judiciária é, portanto, que a decisão 

seja tomada por um terceiro imparcial, tertius super partes"20. 

 

A imparcialidade, que vem a ser a “principal garantia 

das partes no processo penal”21, depende da absorção de um modelo que 

tenha como pressupostos a radical separação das funções de acusar e 

julgar, fechando-se todos os espaços para deformidades processuais como 

medidas persecutórias levadas a cabo pelo próprio magistrado ou a sua 

desmesurada intervenção na produção probatória.  

 

Nenhum poder, afora o emanado da jurisdição, 

reveste-se, quanto a seus caracteres e à qualidade de suas determinações, de 

definitividade e imutabilidade.  

 

Tão-somente essa natureza de verdadeiro contrapoder, 

inserido na estrutura do Estado, é mais que suficiente a exigir 

imparcialidade, desvinculando o Juiz de qualquer interesse estranho à 

natureza cognitiva da sua atividade.  

 

Refere o art. 16 da Declaração dos Direitos do Homem 

e do Cidadão de 1789, com acerto, que "toda a sociedade em que a garantia 

dos direitos não está assegurada nem a separação de poderes estabelecida 

não tem Constituição"22.  

 

                                                           
19 Definitiva, aliás, é a proposição do grande estudioso quanto à importância da imparcialidade do juízo: "A 

jurisdição não existe se não for imparcial. Isto deve ser devidamente esclarecido: não se trata de que a 

jurisdição possa ou não ser imparcial e se não o for não cumpra eficazmente sua função, mas que sem 

imparcialidade não há jurisdição. A imparcialidade é a essência da jurisdicionariedade e não seu 

acidente" (ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Poder Judiciário: Crise, Acertos e Desacertos, p. 86 e 91). 
20 Para CAPELLETTI, "a independência não é senão o meio dirigido a salvaguardar outro valor – conexo 

certamente, mas diverso e bem mais importante do que o primeiro – ou seja, a imparcialidade do juiz" 

(CAPPELLETTI, Mauro. Juízes Irresponsáveis ?, p. 32). 
21 LOPES JR., Aury. Sistemas de Investigação Preliminar no Processo Penal, p. 153.  
22 Como lembra IBAÑES, Perfecto Andrés. Garantia Judicial dos Direitos Humanos, p. 15. 
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Efetivamente, os poderes de verificação jurídica, de 

verificação fática, de conotação e de valoração ético-política, que 

constituem, na visão de LUIGI FERRAJOLI, as quatro dimensões do poder  

 

judicial23, dirigem-se exclusivamente ao cumprimento da indispensável 

função judicante – solução de conflitos, através da comprovação dos fatos 

puníveis, à luz da legalidade – e não à implementação de um modelo 

preestabelecido de exercício do poder.  
 

Noutro giro, enquanto fundamento convencional que 

exige a imparcialidade do magistrado, a Convenção Americana de Direito 

Humanos (Dec. 678/92) assegura o seguinte em seu art. 8º, nº1, in verbis: 

“Artigo 8.  Garantias judiciais 

 1. Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas 

garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou 

tribunal competente, independente e imparcial, 

estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer 

acusação penal formulada contra ela, ou para que se 

determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, 

trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza.” 

 

Com base nessas premissas, pois, cumpre fazer uma 

análise individualizada de qual dever de imparcialidade da gravidade dos 

fatos narrados no item “III” desta peça defensiva: 

 

(a) Com relação ao item “III-1”, qual seja, a utilização indevida de fatos 

atinentes a procedimentos de outras jurisdições para fundamentar a 

prisão preventiva do excipiente, houve violação ao dever do magistrado 

de não emitir juízos nos autos e em suas decisões sobre fatos que não 

estão sendo apurados no âmbito de sua competência, o que evidencia 

razões legítimas para que se coloque em dúvida sua parcialidade. De 

igual modo, tendo em vista que se tratava de um caso evidentemente 

complexo, a movimentação demasiadamente célere do feito, qual seja, 

pedido de prisão formulado em apenas 2 (dias) e o deferimento pelo 

juízo excepto no exíguo prazo de 4 (quatro) dias, também corrobora o 

prejulgamento da causa, a ausência de parcialidade e o ávido desejo de 

impor medida cautelar extrema ao requerente; 

 

                                                           
23 FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal, p. 33-34.   
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(b) Já no noticiado no item III-2, é dizer, a frustração de oportunidades 

probatórias nos autos da Ação Penal nº 50516062320164047000, o 

magistrado excepto revelou manifesto preconceito em relação ao 

excipiente e aos fatos objeto de apuração, chegando ao ponto de 

criminalizar o direito de defesa e emitir acusações levianas sobre  

 

tentativa de intimidação por parte do excipiente, com manifesta 

estigmatização do defendente pelo simples fato de buscar exercer 

devidamente o seu direito à prova, conforme já demonstrado. 

 

No ponto, a suspeição do excepto restou configurada 

pelos seus preconceitos, e não necessariamente da improbidade do julgador. 

Tal hipótese já fora prevista pela doutrina, senão vejamos, in verbis: 

 
“(...) dizer que o juiz é suspeito não significa, de maneira 

alguma admitir-lhe a improbidade. É claro que essa também 

faz suspeitar a improbidade. Mas inúmeras outras causas 

podem motivar e mover o juiz honrado a uma solução 

parcial. E deve ser empenho do bom o juiz o de ser o 

primeiro a suspeitar, não se sua integridade moral, mas seu 

estado d’alma, em certas circunstâncias, até porque o fator 

de parcialidade é, por vezes, inconsciente. Como pessoa 

humana, o juiz sofre a influência de preconceitos, hábitos, 

crenças, paixões, tendências, espírito de casta ou de 

corporação e de tantos outros fatos ou estados psíquicos que 

o condiciona, às vezes, sem que ele próprio perceba”24 

 

(c) Com relação ao noticiado no item III-4, é dizer, do fato de a decisão 

que manteve a prisão fazer expressa alusão ao artigo publicado pelo 

excipiente, resulta que houve evidente violação ao dever do 

magistrado de manter a distância do clamor público e de quaisquer 

fatores externos ao processo.  
 

“(...) para termos um juiz natural, imparcial e que 

verdadeiramente desempenhe sua função (de garantidor) no 

processo penal deve estar acima de quaisquer fatores 

externos, ou seja, não está obrigado a decidir conforme 

queira a maioria ou tampouco deve ceder a pressões 

políticas. 

                                                           
24 TORNAGUI, HÉLIO. Comentários ao Código de Processo Civil, v. 01, Revista dos Tribunais, 1976, 

p. 472. 
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A legitimidade democrática do juiz deriva do caráter 

democrático da Constituição, não da vontade da maioria”25 

 

(d) No que toca ao exposto nos itens “III-4” e “III-7”, é clara violação aos 

deveres do magistrado de: manter a máxima discrição possível; 

jamais se utilizar de seu ofício ou dos julgamentos que proferiu 

para projetar imagem positiva perante a sociedade; novamente, de  

 

manter a distância do clamor público e de quaisquer fatores 

externos ao processo; e não manifestar, por qualquer meio de 

comunicação, opinião sobre processo pendente de julgamento, nos 

termos do art. 36 da LOMAN – conquanto já exista decisão no 

pedido de prisão preventiva do ora excipiente, restava indene de 

dúvidas sua vinculação com o processo principal que ainda não 

havia sido sentenciado; 

 

(e) No que tange ao Item III-5, observou-se um tratamento diferenciado e 

mais gravoso ao ora requerente, sem qualquer fundamentação legal para 

tanto. Em verdade, esse tratamento se deu com clara motivação pessoal 

e personalização do objeto da ação penal. 

 

(f) Por derradeiro, com relação ao fato narrado no Item III-6, houve a 

gravíssima violação ao dever de o magistrado não demonstrar 

prévia disposição para condenar, sendo que, quanto a tal ponto, 

exige-se redobrado cuidado na análise jurídica de tal ato. A prévia 

disposição foi confirmada, em sentença impugnada perante o egrégio 

TRF4 e que já fora parcialmente reformada. 

 

Assim, conforme alhures demonstrado, para perplexidade 

geral, o Juiz excepto optou livremente por juntar aos autos da Ação Penal nº 

50516-06.23.2016.4.04.7000 suas anteriores sentenças condenatórias 

proferidas no âmbito da cognominada “Operação Lava Jato”, sem explicação 

alguma e justamente na fase que precede à prolação da decisão final da ação 

penal, com o requerimento de diligências e a apresentação de alegações 

finais. No ponto, convém transcrever o dispositivo pertinente, verbis: 

 
“ Art. 402.  Produzidas as provas, ao final da audiência, o 

Ministério Público, o querelante e o assistente e, a 

seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja 

                                                           
25 LOPES JR. Aury. Direito Processual Penal, 12ª ed. 2015, p. 63. 
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necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados 

na instrução. (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).” 

 

Se o mencionado artigo acrescido pela Lei nº 11.719 de 

2008 menciona expressamente as partes enquanto aquelas que poderão 

requerer diligências, não o faz de maneira despropositada, mas sim pela 

adoção de um modelo processual de feições acusatórias. 

 

De fato, sabe-se que em nosso sistema acusatório não se 

exige um juiz inerte, mas apenas o fim do juiz investigador e acusador, de 

tempos, aliás – queremos crer –, já superados. 

 

Não por outra razão, exige-se que a iniciativa probatória 

do magistrado deva limitar-se, então, ao esclarecimento de questões ou 

pontos duvidosos sobre o material já trazido pelas partes, nos termos da 

nova redação do art. 156, II, do CPP, trazida pela Lei nº 11.690/0826. Nesse 

sentido, evita-se o comprometimento psicológico do magistrado com a 

causa, conforme leciona Renato Brasileiro de Lima, verbis: 

 
“Se o escopo do juiz for o de buscar provas apenas para 

condenar o acusado, além da violação ao sistema 

acusatório, haverá evidente comprometimento psicológico 

com a causa, subtraindo do magistrado a necessária 

imparcialidade, uma das mais expressivas garantias 

inerentes ao devido processo legal, prevista expressamente 

na Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Dec. 

678/92, art. 8º, nº1)”27 

 

A melhor e mais recente doutrina, aliás, nos moldes de 

um processo penal orientado pela Constituição da República, prevê a 

possibilidade de o magistrado diligenciar na busca de eventuais provas em 

favor do acusado, senão vejamos, verbis: 

 
“Antes, a coleta de material probatório, ou de 

convencimento, deve interessas àquele responsável pelo 

ajuizamento ou não da ação penal, jamais àquele que a 

julgará. (...) 

Isso não impedirá, por certo – daí não se aceitar também o 

aprisionamento ou a limitação indevida da função 

jurisdicional –, que o Juiz Criminal, na fase de processo (é 

claro!), e quando for necessário e possível, diligencie em 

direção, não só do esclarecimento de dúvidas sobre as 

                                                           
26 PACELLI DE OLIVEIRA, Eugênio. Curso de processo penal. 20. Ed. São Paulo: atlas, 2016, p. 11. 
27 BRASILEIRO DE LIMA, Renato. Manual de Processo Penal. 4ª ed. Juspodvm, 2016. p. 603. 
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provas produzidas, mas também na busca de eventuais 

provas da inocência do acusado. Diferença de tratamento? 

Sem dúvida, mas plenamente justificada; não se pode, sob 

quaisquer fundamentos, vincular a decisão judicial à 

qualidade da atuação das partes (...) a iniciativa probatória 

do juiz, quando utilizada para esclarecimentos ou 

integração da prova produzida pela defesa, deve 

perfeitamente ser aceita, sem maiores restrições, por todas 

as razões principiológicas (a inocência, o sistema de 

garantias individuais, a par conditio etc.) (...). O mesmo não 

pode ocorrer em relação à atividade supletiva da atuação da  

 

 

acusação, não só por violação ao sistema acusatório, mas ao 

princípio da igualdade de armas (par conditio)”28. 

 

Nesse sentido, apesar de nosso modelo processual penal 

atribuir às partes a gestão da prova, conforme alhures explicitado, o douto 

magistrado Excepto decidiu juntar àqueles autos 11 (onze) sentenças 

proferidas em feitos diversos e sem qualquer pertinência com esta ação 

penal, é dizer: materiais totalmente estranhos ao julgamento da causa, com 

evidente ausência de pertinência temática, imprestáveis a esclarecer fato 

algum – pelo elementar raciocínio de que a prova de um fato não é apta a 

confirmar fato diverso. 

 

Ora, como se sabe, os atos de prova “objetivam a 

introdução de dados probatórios (elementos de prova) no processo, que 

servem à formulação de um juízo de certeza próprio da sentença” 29. Nessa 

senda, para que servirá a juntada isolada de 11 (onze) sentenças proferidas 

pelo mesmo magistrado em processos nos quais o requerente não figura no 

polo passivo e não há a apuração dos mesmos fatos?  

 

No ponto, convém ressaltar a dimensão negativa do 

direito à prova, a qual, nos dizeres de BRUNO CAVALLONE, assevera que cada 

parte não só deve dispor da faculdade de provar os fatos que lhe são 

favoráveis, mas também de ser protegida de iniciativas da parte contrária 

capazes de influir sobre o convencimento do juiz fora do respeito do 

contraditório30.  

 

                                                           
28 PACELLI DE OLIVEIRA, Eugênio. Op. cit., p. 12. 
29 GOMES FILHO, Antônio Magalhães. Limites ao compartilhamento de provas no processo penal. 

Revista Brasileira de Ciências Criminais. V. 122. ago., 2016.  
30 CAVALLONE, Bruno. Il giudice e la prova nel processo civile. Cedam, 1991 apud GOMES FILHO, 

Antônio Magalhães, op. cit. 
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Desse modo, descendo a um plano mais concreto, fosse o 

Parquet o responsável pela juntada das mencionadas sentenças 

condenatórias, evidente que a defesa pleitearia seu imediato 

desentranhamento, eis que nada contribuem para a apuração da correção das 

afirmativas das partes sobre os fatos que fundamentam suas pretensões. 

Agora, o que fazer quando tal iniciativa parte do próprio juiz, é dizer, 

quando a defesa tem de se proteger de iniciativas do “probatórias” do 

próprio juiz? 
 

Ora, no ramo da filosofia da lógica, estudada, por 

exemplo, por CHAIM PERELMAN, é comum afirmar-se que tanto no raciocínio  

 

lógico (formal) quanto no dialético uma decisão segura só pode se basear 

em intuições evidentes31; pois bem: é evidente que a juntada de tais decisões 

pelo magistrado Excepto demonstra, inexoravelmente, a perda de 

imparcialidade para julgar as causas do ora excipiente, na medida que há 

evidente antecipação do resultado final do processo. Antecipação esta que 

foi confirmada com a prolação de uma sentença condenatória injusta e já 

parcialmente reformada. 
 

Na verdade, as sentenças condenatórias juntadas pelo 

magistrado excepto serviram para aparentemente justificar a prévia 

condenação do ora requerente e a dosimetria da pena, eis que o efetivo juízo 

de culpa – obtempera-se – já estava formado desde a decretação da prisão 

preventiva, conforme exaustivamente demonstrado. 

 

(g) No que diz respeito ao item “III-8”, houve clara emissão da 

manifestação sobre o ora excipiente fora dos autos – pior: em veículos 

de comunicação, como exemplo de satisfação do magistrado sobre a 

importância dos custodiados cuja condenação adveio do Juízo a que 

pertence; 

 

(h) Sobre o item “III-9”, que por sua contemporaneidade está ligado ao 

item III-8, percebe-se que o magistrado excepto, conquanto sem 

jurisdição para tanto, buscou manter o ora excipiente em Pinhais/PR 

apesar do manifesto prejuízo ao excipiente – seja com relação à sua 

defesa técnica, seja com relação ao contato com seus familiares. E isto, 

infelizmente, se deu com o desiderato de tentar fazer do excipiente um 

troféu público, como se estivesse cumprindo prisão-pena inclusive, com 

                                                           
31 PERELMAN, Chaim. Retóricas. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004. p. 154. 
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lamentáveis considerações que claramente personalizam o debate e 

demonstram a manifesta parcialidade do magistrado excepto; 
 

 

    Bem se vê, portanto, que o magistrado excepto não reúne 

as condições mínimas necessárias para a escorreita prestação da jurisdição 

penal nestes autos, sendo notória a necessidade de seu afastamento e 

redistribuição dos autos ao substituto legal, sob pena de violação de um dos 

pilares do Estado Democrático de Direito. 

 

 

 

 

V – CONCLUSÃO  

 

    Conforme amplamente demonstrado, percebe-se que a 

imparcialidade do magistrado é baluarte da prestação jurisdicional, 

mormente na seara penal, possuindo previsão expressa no ordenamento 

jurídico interno e externo. 

 

    A esse respeito, não é despiciendo salientar que o dever 

de imparcialidade do juiz deve ser aferido tanto nos atos judicias quanto 

extrajudiciais, nos termos dos princípios de Bangalore de conduta judicial, 

já adotado, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal para pautar a 

(im)parcialidade dos magistrados32. Veja-se: 
 

A imparcialidade é essencial para o apropriado 

cumprimento dos deveres do cargo de juiz. Aplica-se não 

somente à decisão, mas também ao processo de tomada de 

decisão. 

Aplicação: 

Um juiz deve executar suas obrigações sem favorecimento, 

parcialidade ou preconceito. 

Um juiz deve se assegurar de que sua conduta, tanto na 

corte quanto fora dela, mantém e intensifica a confiança do 

público, dos profissionais legais e dos litigantes na 

imparcialidade do Judiciário.33 

 

                                                           
32 STF - AO: 1553 AP - AMAPÁ 0002044-45.2009.0.01.0000, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de 

Julgamento: 10/12/2015 
33 https://www.unodc.org/documents/lpo-

brazil//Topics_corruption/Publicacoes/2008_Comentarios_aos_Principios_de_Bangalore.pdf 
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    Nesse contexto, o magistrado excepto demonstrou, por 

várias vezes, a perda de sua imparcialidade, promovendo sucessivos e 

crescentes atos – judiciais ou extrajudiciais – que apontavam a 

impossibilidade de ele proceder ao julgamento de causa que envolve o ora 

excipiente de forma isenta. 

 

   Em resumidas contas, a (i) busca em manter o ora 

excipiente em Pinhais/PR a qualquer custo, inclusive asseverando um 

fantasioso cumprimento de pena; a (ii) utilização indevida e aprofundada de 

fatos atinentes a procedimentos de outras jurisdições para fundamentar a 

prisão preventiva do excipiente; (iii) a frustração de oportunidades 

probatórias; (iv) a expressa alusão, na decisão que manteve a prisão 

preventiva, ao artigo publicado pelo excipiente, bem como no recente 

programa mencionado no item “III-2”; (v) a publicação de artigos em 

diversos meios de comunicação; (vi) a promoção da transferência do ora 

excipiente como tentativa de obter delação e punição; (vii) a juntada de 

sentenças condenatórias na fase do art. 402 do CPP e, ainda, (viii) a 

publicação de vídeos para angariar apoio público são inequívocas  

 

demonstrações de parcialidade do juízo excepto no caso concreto, 

impossibilitando a sua condução da ação penal e julgamento isento. 
    

    Por todo o exposto, impossível evadir-se à conclusão de 

que o juiz excepto praticou diversos atos judiciais e extrajudiciais que 

demonstram, de forma inequívoca, a perda da imparcialidade com relação ao 

ora requerente, de sorte que o reconhecimento da suspeição é medida que se 

impõe no presente caso, a fim de resguardar a escorreita prestação 

jurisdicional. 

 

VI – DOS PEDIDOS  
    

O excipiente e os Advogados que assinam esta petição 

sentem-se constrangidos em terem que arguir a suspeição de um magistrado. 

Entretanto, não lhes resta outra alternativa, a fim de que este processo 

tenha uma condução justa, imparcial, e que os princípios basilares da 

Constituição da República sejam definitivamente respeitados. 

 

   Ante todo o exposto, pede o excipiente que o magistrado 

excepto acolha a presente exceção, afastando-se da causa para que outro, 

isento, não comprometido com o resultado do feito, assuma a condução do 

processo com a imparcialidade que se impõe a todo e qualquer Juiz. 
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   Entretanto, caso o excepto discorde dos fundamentos da 

presente exceção, de acordo com no art. 100 do CPP, remeta o feito ao 

egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a fim de que o Colegiado 

ad quem, examinando as alegações do excipiente, aplique o melhor direito à 

espécie, julgando procedente a presente exceção. 

 

   Confiante no senso de justiça que norteia as decisões de Vossa 

Excelência, pede deferimento. 

 

Brasília, 08 de janeiro de 2017. 
 

 

Ticiano Figueiredo 

OAB/DF 23.870 
 

 

 

 

Pedro Ivo Velloso 

OAB/DF 23.944 

Diego Barbosa Campos 

OAB/DF 27.185 
 

 

Álvaro Chaves 

OAB/DF 44.588 

Fernanda Reis 

OAB/DF 40.167 
 

 

Célio Junio Rabelo 

OAB/DF 54.934 
 

 

 

Oberdan Costa 

OAB/DF 54.168 

 


