
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Superior  Tribunal  de Justiça   

HABEAS CORPUS Nº 533.831 - PR (2019/0278129-8)
  

RELATOR : MINISTRO JORGE MUSSI
IMPETRANTE : CRISTIANO ZANIN MARTINS E OUTROS
ADVOGADOS : MARIA DE LOURDES LOPES  - SP077513 
   VALESKA TEIXEIRA ZANIN MARTINS  - SP153720 
   CRISTIANO ZANIN MARTINS  - SP172730 
   LYZIE DE SOUSA ANDRADE PERFI  - SP368980 
   GUILHERME QUEIROZ GONCALVES  - DF037961 
   VINICIUS DAMASCENO GAMBETTA DE ALMEIDA  - 

SP401492 
   GABRIEL APARECIDO MOREIRA DA SILVA  - SP359876 
   ELIAKIN TATSUO YOKOSAWA PIRES DOS SANTOS  - 

SP386266 
   LUCAS DOTTO BORGES  - SP386685 
   LOUISE DE ARAUJO  - SP388891 
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO 
PACIENTE  : LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (PRESO)

 

  

DECISÃO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, apontando como autoridade coatora a 4ª Seção do 
Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no julgamento da Exceção de Suspeição n. 
5023827-39.2019.4.04.0000.

 Noticiam os autos que o paciente foi condenado à pena de 12 (doze) 
anos e 11 (onze) meses de reclusão, no regime inicial fechado, mais pagamento de 
212 (duzentos e doze) dias-multa, pela prática dos crimes de corrupção passiva e 
lavagem de dinheiro.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, que se encontra 
pendente de julgamento.

Buscando o reconhecimento da suspeição de um dos 
desembargadores integrantes do colegiado responsável pelo julgamento do apelo, a 
defesa opôs exceção de suspeição criminal, que foi julgada intempestiva.

Sustentam os impetrantes que o presente mandamus deveria ser 
livremente distribuído a um dos Ministros da 3ª Seção, nos termos do artigo 72, 
inciso II, do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça.

Alegam que o habeas corpus seria o meio processual adequado para a 
insurgência contra o ato apontado como coator, notadamente diante da inexistência 
de recurso específico contra a decisão que rejeita exceção de suspeição.

Aduzem que a exceção de suspeição não seria intempestiva, pois o 
prazo para a sua oposição deve ser contado da distribuição do feito, e não a partir da 
primeira manifestação da defesa perante o excepto em quaisquer autos sob sua 
presidência.

Argumentam que o rol do artigo 254 do Código de Processo Penal não 
poderia ser interpretado taxativamente.

Afirmam que haveria indiscutível relação de amizade íntima entre o 
Desembargador Federal João Pedro Gebran Neto e o magistrado que conduziu a 
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instrução e o processo criminal cuja sentença foi aproveitada para a elaboração do 
édito repressivo proferido no presente feito.

Alegam que no julgamento do recurso oriundo da Ação Penal n. 
5046512-94.2016.4.04.7000/PR, o mencionado julgador, também na condição de 
relator da apelação criminal, teria antecipado sua posição sobre o mérito do 
processo criminal em tela.

Aduzem que a apelação referente à Ação Penal n. 
5046512-94.2016.4.04.7000/PR teria sido apreciada em tempo menor que os 
demais casos referentes à Operação Lava Jato, fora da ordem cronológica e em ano 
eleitoral, retirando o paciente da disputa do cargo de Presidente da República, na 
qual despontava como líder, demonstrando se tratar de julgamento de exceção.

Advertem que se os fatos assim se sucederam no processo do 
apartamento triplex em Guarujá/SP, não haveria razão para pensar que na ação do 
sítio em Atibaia/SP o cenário será outro, tanto que em 11.9.2019 o Desembargador 
cuja suspeição se busca reconhecer terminou a elaboração do seu voto no recurso 
de apelação em questão e encaminhou os autos ao revisor para conclusão.

Ressaltam que o referido julgador teria empreendido imensurável 
esforço para obstar o cumprimento de alvará de soltura expedido por 
Desembargador de igual hierarquia em favor do paciente no HC n. 
5025614-40.2018.4.04.0000, avocando os autos quando ainda se encontravam em 
regime de plantão.

Consideram que teria havido intensa mobilização entre o 
Desembargador Federal João Pedro Gebran Neto, o ex-juiz Sérgio Moro e o então 
Presidente da Corte de Apelação para impedir o restabelecimento da liberdade do 
paciente concedida no aludido mandamus, reforçando a ruptura da imparcialidade 
objetiva do primeiro.

Requerem, liminarmente, o sobrestamento da apelação criminal até o 
julgamento definitivo deste writ, e, no mérito, pugnam pela concessão da ordem para 
que seja reconhecida a suspeição do Desembargador Joãão Pedro Gebran Neto 
para julgar a Ação Penal n. 5021365-32.2017.4.04.7000/PR, declarando-se a 
nulidade de eventuais atos praticados pelo eminente magistrado no feito, ou, 
subsidiariamente, para que o acórdão impugnado seja anulado, determinando-se 
que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região analise o mérito da exceção de 
suspeição lá oposta.

É o relatório.
Inicialmente, no que se refere à almejada redistribuição do remédio 

constitucional em tela, sabe-se que no julgamento do CC n. 145.705/DF a Terceira 
Seção deste Sodalício declarou o eminente Ministro Felix Fischer competente para 
processar e julgar os casos decorrentes da denominada Operação Lava Jato, desde 
que constatados os requisitos de interligação entre os sujeitos e organizações 
envolvidas, além da vinculação probatória.

É de conhecimento público, outrossim, que o Ministro Felix Fischer 
encontra-se afastado por motivos de saúde, o que ensejou a redistribuição de 
processos de sua relatoria, dentre eles o HC n. 529.565/PR, que se refere à 
Operação Lava Jato, e foi distribuído a este Relator.

Por conseguinte, à luz do que decidido no CC n. 145.705/DF, este 
Relator se encontra prevento prevento para analisar os demais casos relativos à 
Operação Lava Jato, inclusive o presente mandamus, até que o eminente Ministro 
Felix Fischer retorne, ou seja convocado substituto, nos termos dos artigos 71 e 72 
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do Regimento Interno desta Corte Superior de Justiça.
No que se refere à tutela de urgência postulada, tem-se que a 

impetração se insurge contra acórdão do Tribunal de origem que julgou intempestiva 
a exceção de suspeição, mostrando-se incabível o manejo do habeas corpus 
originário, já que formulado em flagrante desrespeito ao sistema recursal vigente no 
âmbito do Direito Processual Penal pátrio.

Contudo, no momento processual devido, o constrangimento apontado 
na inicial será analisado a fim de que se verifique a possibilidade de atuação de 
ofício por este Superior Tribunal de Justiça caso se constate a existência de 
flagrante ilegalidade, o que, ao menos em um juízo perfunctório, não se verifica.

Com efeito, embora tenha considerado a exceção de suspeição 
intempestiva, a autoridade impetrada analisou o seu mérito, consignando que "as 
questões relativas à taxatividade das hipóteses de suspeição elencadas no artigo 
254 do CPP, bem como a alegada relação de amizade entre o excepto e o ex-Juiz 
Sérgio Fernando Moro, baseada em dedicatórias recíprocas em obras acadêmicas, 
já foram afastadas pela 4ª Seção desta Corte, nos autos da Exceção de 
Suspeição Criminal nº 5052962-04.2016.404.0000, julgada na sessão de 
12/12/2016, relativa à ação penal nº 5046512-94.2016.404.7000/PR (Caso Triplex)" 
(e-STJ fls. 78/80).

Assentou que "a questão que se coloca na presente suspeição não se 
amolda à hipótese do art. 254, I, do CPP", pois "ainda que tenham buscado 
excepcionar o juízo de primeiro grau, e que o incidente tenha sido apreciado pelo 
desembargador ora excepto, obviamente não se está diante da relação entre juiz 
e partes, mas da relação entre o magistrado de primeiro grau e Desembargador 
desta Corte", advertindo que "eventual amizade íntima - ainda que existisse, já que 
pobremente alegada e nem discretamente comprovada - não teria a força alquímica 
de transformar o juiz de primeiro grau em parte" (e-STJ fl. 86).

Explicou que "partes são aqueles que combatem em torno de uma 
pretensão jurídica resistida, perante o Estado-juiz: os que a deduzem, de um lado, 
parte autora; e os que dessa pretensão se defendem, de outro lado, parte requerida", 
enquadramento no qual se "classificam os que acreditam ter um interesse jurídico 
próprio de direito material a pleitear ou a defender", sendo que "na ação penal 
pública são partes o Ministério Público, de um lado, e o réu ou os réus, de outro, e é 
em sua relação com estes, apenas, que o julgador poderia incidir nas hipóteses de 
suspeição" (e-STJ fl. 86).

Sublinhou que "ainda que não se considerassem taxativas as referidas 
hipóteses de lei, vê-se claramente que o telos da norma em comento é o de evitar a 
captura do juiz pela parte, em razão de proximidade com esta", não havendo como 
"se cogitar que a amizade com quem não tenha qualquer interesse jurídico de direito 
material discutido no processo - como é o caso do magistrado de primeira instância - 
possa tornar não isento um julgador, acostumado cotidianamente a reformar 
decisões de colegas e a divergir de seus pares na Corte" (e-STJ fl. 87).

Acrescentou que "o art. 254 do CPP é expresso em exigir a 
comprovação de amizade íntima entre magistrado e parte, do que não há 
sequer indícios nos autos", pois "a proximidade entre os juízes em âmbito de curso 
acadêmico, com menção em dedicatória de livro - juntamente, diga-se, com outros 
nomes de então colegas - não evidencia intimidade, a gerar suspeição", ao passo 
que "o respeito pelo labor do magistrado de primeira instância não constitui causa de 
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suspeição de julgadores ad quem" (e-STJ fl. 87).
Pontuou que "não há evidências da alegada ausência de isonomia", 

uma vez que "em nenhum momento os excipientes trazem evidência da parcialidade 
do E. Des. João Pedro Gebran Neto, traduzível em alguma decisão teratológica do 
magistrado, que denote adoção de interpretação injustificável de alguma norma 
jurídica, com único intuito de 'beneficiar' o juízo de primeira instância", destacando 
que "a sentença não foi proferida pelo ex-Juiz Sérgio Fernando Moro, mas pela 
Juíza Federal GABRIELA HARDT (ev. 1369 dos autos da ação penal nº 5021365- 
32.2017.404.7000/PR), sendo completamente irrelevante, portanto, a aventada 
relação de amizade entre o ora excepto e o ex-Juiz Sérgio Moro" (e-STJ fl. 91).

Frisou que "em que pese o esforço da defesa, não há técnica jurídica 
que permita concluir pela suspeição de um julgador de segunda instância em 
relação a Juiz que, além de não ser tecnicamente parte no processo, mas sim o 
julgador, conforme alhures analisado, sequer proferiu a sentença, mas apenas atuou 
em parcela da instrução criminal - circunstâncias que vão progressivamente 
eliminando todo e qualquer resquício de possível comprometimento do 
desembargador ora excepto" (e-STJ fl. 91).

Assinalou que "o fato de a Magistrada ter aproveitado, ou não, a 
sentença anteriormente proferida pelo ex-Juiz Sérgio Moro, de forma alguma 
interferiria na imparcialidade do ora excepto", sendo "demasiado esforço de 
raciocínio aventar a possibilidade de o ora excepto adotar, por ocasião do 
julgamento da apelação criminal, interpretação equivocada ou injustificada dos fatos 
e das normas jurídicas tão somente para 'beneficiar' e/ou 'prestigiar' um Juiz, por 
relação de amizade, que apenas atuou em parte da instrução processual", 
tratando-se de "tese é de manifesta improcedência, o que torna dispicienda maiores 
considerações a respeito" (e-STJ fl. 91).

Enfatizou que "da leitura do extenso voto proferido pelo excepto por 
ocasião do julgamento da ACR nº 5046512-94.2016.4.04.7000/PR, não se extrai, 
das razões de decidir, qualquer intenção do excepto em, deliberadamente, 
prejudicar o apelante daquele recurso, ou nos demais processos a serem julgados 
em que figure como réu, mas simplesmente expor as razões, de fato e de direito, a 
justificar a manutenção do decreto condenatório, mediante apreciação da prova e 
segundo o seu livre convencimento motivado" (e-STJ fl. 93).

Asseverou que, "conforme já mencionado por ocasião do julgamento 
da Exceção de Suspeição Criminal nº 5052962-04.2016.404.0000/PR, a 
jurisprudência é uníssona em rejeitar as acusações de parcialidade do julgador 
fulcradas tão somente em decisões anteriomente proferidas em desfavor da parte, 
não havendo qualquer impedimento para atuação em outro processo contra o 
mesmo réu" (e-STJ fl. 93).

Frisou que, "conforme também mencionado pelo excepto, não deixa de 
soar estranho reclamação no sentido de rápida tramitação processual, quando a 
própria Constituição Federal prevê, como um dos direitos e garantias fundamentais, 
justamente a necessidade de celeridade processual (art. 5º, LXXVIII - a todos, no 
âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e 
os meios que garantam a celeridade de sua tramitação)", aduzindo que "os 
julgamentos de apelo pela 4a. Seção desta Corte são, em geral, bastante céleres, 
como tem sido divulgado pela imprensa, alguns com apreciação em prazos ainda 
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mais reduzidos do que o mencionado" (e-STJ fl. 96).
Quanto ao histórico da tramitação e decisões proferidas nos autos do 

HC nº 5025614-40.2018.404.0000, afirmou que, "convencido de que a decisão em 
plantão representava afronta não somente à decisão Colegiada da 8ª Turma, mas 
igualmente às deliberações de outros dois Colegiados Superiores, uma vez que a 
execução provisória da pena foi determinada por esta Corte e mantida pelo STJ e 
STF, o desembargador ora excepto agiu em defesa do cumprimento de decisão 
judicial por ele emitida", não tendo havido "intenção deliberada de 'impedir o 
restabelecimento da liberdade do Excipiente', senão a defesa de autoridade de 
decisões judiciais, de sua lavra e de outras Cortes, portanto" (e-STJ fl. 100).

Ponderou que "a execução provisória da pena já havia sido 
determinada pela Oitava Turma desta Corte, bem como pelo STJ e STF, ausente, 
segundo o entender do excepto e de outros julgadores que atuaram no feito, fato 
novo emergencial a justificar excepcional intervenção em regime de plantão - é 
dizer, fato novo que não pudesse ter sido normalmente apreciado pelo juizo 
natural no dia seguinte, segunda-feira" (e-STJ fl. 100).

Esclareceu que, "chamado a julgar, resolveu o impasse, como sempre 
faz e é obrigado a fazer por dever de profissão - não seria porque a decisão foi 
desfavorável ao réu que se reputa suspeito o juiz", chegando "cogitar a hipótese de 
que o Desembargador plantonista pudesse ter sido induzido em erro pelos 
impetrantes do habeas corpus" (e-STJ fl. 100).

Ressaltou que, "ao apreciar a liminar no HC nº 457.922/PR, impetrado 
contra a decisão proferida pelo Presidente desta Corte nos autos da Suspensão de 
Liminar ou Antecipação de Tutela nº 5025635-16.2018.404.0000/PR, a E. Ministra 
Laurita Vaz, também na Presidência do STJ, entendeu que 'diante dessa esdrúxula 
situação processual, coube ao Juízo Federal de primeira instância, com oportuna 
precaução, consultar o Presidente do seu Tribunal se cumpriria a anterior ordem de 
prisão ou se acataria a superveniente decisão teratológica de soltura', e que também 
'coube ao Relator da ação penal originária - diante da impossibilidade material 
de se levar o questionamento diretamente ao juízo natural da causa, no caso, a 
8ª Turma - avocar os autos do habeas corpus para restabelecer a ordem do 
feito'" (e-STJ fl. 100).

Destacou que "tal entendimento é corroborado pela decisão proferida 
pelo e. Ministro Humberto Martins que, ao determinar o arquivamento do Pedido de 
Providências nº 0005020-69.2018.2.00.0000 - instaurado, de ofício, pela 
Corregedoria Nacional de Justiça para analisar a atuação dos magistrados nos 
autos do HC nº 5025614-40.2018.404.0000/PR - entendeu que a atuação do ora 
excepto se deu 'em decorrência de provocação e nos limites do seu livre 
convencimento motivado'" (e-STJ fl. 104).

Da leitura de tais argumentos não exsurgem, portanto, os necessários 
traços de ilegalidade manifesta na decisão objurgada para o deferimento da cautela 
requerida, já que, em sede de cognição sumária, não se verifica qualquer violação 
aos dispositivos legais apontados, sem prejuízo de uma análise pormenorizada da 
questão quando do julgamento do mérito.

Ademais, é pacífico neste Superior Tribunal de Justiça que para afastar 
o entendimento das instâncias de origem e concluir que estaria configurada a 
suspeição do magistrado é necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, 
providência vedada na via estreita do habeas corpus, circunstância que afasta a 
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plausibilidade jurídica da medida de urgência.
Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO 
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. 
FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO FALSO. 
ESTELIONATO. PECULATO. NULIDADE. MANIFESTA 
PARCIALIDADE DA MAGISTRADA. INOCORRÊNCIA. TESE 
DEFENSIVA DEVIDAMENTE RECHAÇADA PELO TRIBUNAL DE 
ORIGEM. (...) INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
WRIT NÃO CONHECIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, 
diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, 
passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for 
passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a 
possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de 
flagrante ilegalidade.
2. "A suspeição, via de regra, é assunto impróprio ao veio 
restrito do habeas corpus, pois, além de ter o meio adequado 
(exceção), a análise de eventual motivo para afastar o 
magistrado de um processo demanda revolvimento de aspectos 
fáticos não condizentes com a via eleita" (HC 405.958/SP, Rel. 
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 
de 12/12/2017).
3. Na hipótese, o Tribunal a quo, no julgamento da Exceção de 
Suspeição, incidente estabelecido em lei com o escopo de se 
comprovar a imparcialidade do Magistrado, afastou, de forma 
fundamentada, a suposta parcialidade da Juíza que recebeu a 
denúncia, a qual atuou nos limites do regular exercício da 
Magistratura.
4. Para reverter a conclusão das instâncias ordinárias e afastar o 
entendimento de que não está configurada qualquer causa de 
suspeição da Magistrada, seria necessário revolver o contexto 
fático-probatório, providência que não se coaduna com a via do 
writ.
(...)
6. Habeas corpus não conhecido.
(HC 500.805/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA 
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 
30/08/2019)

No mesmo diapasão:

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 
NÃO CABIMENTO. ESTELIONATO. USO DE DOCUMENTO 
FALSO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. SENTENÇA 
CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. SUSPEIÇÃO DO 
MAGISTRADO SENTENCIANTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE 
ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO DA SUSPEIÇÃO. 
INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. HABEAS CORPUS 
NÃO CONHECIDO. 
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela 
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Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no 
sentido de não admitir habeas corpus substitutivo do recurso 
adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, 
ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante 
ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a 
concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla 
defesa. 
II - O incidente de arguição de suspeição é estabelecido em lei com o 
escopo de se comprovar a imparcialidade do Magistrado, a fim de 
determinar o seu afastamento do feito. As hipóteses de suspeição 
figuram no rol exemplificativo do art. 254 do CPP e a forma de 
arguição também está disposta no mesmo Diploma, nos arts. 98 e 
seguintes.
III - Não observada a fórmula prescrita e, principalmente, não indicada 
a circunstância subjetiva relacionada a fatos externos ao processo, 
capazes de prejudicar a imparcialidade do Magistrado, não há que se 
falar em nulidade das decisões que rejeitaram a suspeição.
IV - Ainda que adequadamente impugnada a matéria, para 
modificar a conclusão das instâncias ordinárias e afastar o 
entendimento de que não está configurada qualquer causa de 
suspeição do d. Magistrado sentenciante, seria necessário o 
amplo revolvimento de matéria fático-probatória, providência 
inviável na via estreita do habeas corpus.
Habeas corpus não conhecido.
(HC 416.771/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, 
julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

Ante o exposto, indefere-se a liminar.
Solicitem-se informações ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 

encarecendo o envio dos esclarecimentos necessários ao deslinde da controvérsia.
Com estas, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal 

para manifestação.
Publique-se.

 

  

Brasília (DF), 19 de setembro de 2019.

MINISTRO JORGE MUSSI 
Relator
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