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REQUERENTE : CLUBE ATLÉTICO MINEIRO 
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REQUERIDO : 
JUÍZO FEDERAL DA 26ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

     EMENTA 

EXECUÇÕES FISCAIS CONTRA CLUBE DE FUTEBOL (CLUBE AT LÉTICO 
MINEIRO). INDÍCIOS DE SENTIMENTO PESSOAL ENVOLVIDO NA 
CAUSA. AUDIÊNCIA EM QUE O MAGISTRADO CONSTRANGE 
ADVOGADA DO CLUBE. DESIGNAÇÃO DE OUTRA AUDIÊNCIA, S EM 
FINALIDADE RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE DE CONTINUAÇÃO D O 
DESVIO DE CONDUTA. PEDIDO DE CORREIÇÃO PARCIAL. SUS PENSÃO 
LIMINAR DA NOVA AUDIÊNCIA. JULGAMENTO DEFINITIVO. 
CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO PROVISÓRIA, SEM PREJUÍZO PAR A 
OUTRAS AUDIÊNCIAS, RESTAURADA A NORMALIDADE.  

1. Em três momentos distintos, o juiz declinou diferentes motivos para a realização de 
audiências, a saber: a) no despacho que designou a audiência de 04.05.2016 constou 
como sua finalidade: “a exequente afirma que o parcelamento instituído pela Lei nº 
13.155/2015 ainda não se encontra produzindo efeitos para o executado. De seu turno, 
o executado aduz, na petição de fls. 2926/2927, que parcelou todos os seus débitos 
tributários nos termos da referida lei. Destarte, tendo em vista a manifesta divergência 
entre as partes, e a fim de solucionar o impasse, designo audiência para o dia 4 de maio 
de 2016, às 14:30h”; b) na ata da referida audiência consta que a nova audiência, 
designada para 11/05/2016, destinava-se à “colheita de depoimento pessoal, com o 
objetivo de esclarecimento de fatos pertinentes aos processos”; c) já em suas 
informações, o magistrado diz que “o motivo da audiência determinada foi para 
esclarecer três pontos”: c.1) “por primeiro, para esclarecer a já mencionada divergência 
entre as partes acerca da adesão do clube executado ao PROFUT. É oportuno mencionar 
que a citada decisão do Il. Desembargador Novély Vilanova data de dezembro de 2015, 
e até a presente data os processos em comento se encontram paralisados na Secretaria, 
haja vista o imbróglio acerca da adesão ao referido programa de parcelamento. 
Ademais, a importância dessa primeira audiência advém do fato de que nela que chegou 
ao conhecimento deste juízo que a Procuradoria da Fazenda Nacional se encontra com 
as mãos atadas, na medida em que os juízos da 23ª e 25ª não decidiram ainda sobre o 
pedido de desistência da homologação do parcelamento anterior”; c.2) “em segundo, é 
necessária a oitiva do representante legal do Clube Atlético Mineiro, para esclarecer o 
motivo do não cumprimento da decisão de fls. 76/83 do processo n. 56663-
59.2014.4.01.3800, concernente ao arresto dos valores arrecadados pelo devedor com a 
venda de ingressos para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, em 12/11/2014. 
Mencione-se que tal decisão é anterior ao acordo judicial entre as partes que redundou 
no parcelamento do débito, todavia, até a presente data, não houve seu efetivo 
cumprimento, nem sequer qualquer justificativa ou esclarecimento por parte do clube 



executado, conforme bem pontuado pela Procuradoria da Fazenda Nacional”; c.3) “em 
derradeiro, tendo em vista que os débitos do Clube Atlético Mineiro são objeto de 
execução pela Fazenda Nacional em 6 (seis) processos distintos neste juízo, com 
inúmeros corresponsáveis, sem que haja, ainda, a reunião desses processos, entende este 
Magistrado haver necessidade de se ouvir os corresponsáveis, a fim de se delimitar sua 
responsabilidade tributária”. 

2. Em regra, não é apropriada a colheita de depoimento pessoal em execução fiscal e as 
questões, cujo esclarecimento o magistrado disse pretender, não são questões fáticas, 
mas questões jurídicas, entre as quais: a) “divergência entre as partes acerca da adesão 
do clube executado ao PROFUT”; b) delimitação de responsabilidade tributária. Aliás, 
conforme foi dito na decisão liminar, o próprio juiz antecipa a solução jurídica que, em 
seu entendimento, o caso merece: a) “a decisão proferida pelo il. Desembargador 
Federal Novély Vilanova fora no sentido de determinar que se desfizesse a 
homologação ocorrida no âmbito desta 26ª. Essa decisão, naturalmente, não tem o 
condão de dizer que o Clube Atlético Mineiro poderá aderir ao PROFUT sem observar 
as regras administrativas previstas na própria lei do PROFUT. Por outro lado, a decisão 
mencionada do Il. Juiz Federal Itelmar Evangelista, proferida em Mandado de 
Segurança, não tem a abrangência que o Clube Atlético Mineiro pensa ter. De fato, a 
decisão proferida no Mandado de Segurança não suspendeu a exigibilidade dos créditos 
tributários, sendo proferida exclusivamente para se obter CND, com fundamento de que 
os mais de R$ 30 milhões penhorados nesta Seção Judiciária serviram como caução. 
Impende enfatizar o entendimento jurisprudencial no sentido de que o mandado de 
segurança não se constitui a via adequada para questionar a cobrança de débito inscrito 
em dívida ativa e em fase de execução...”; b) “a utilização da via especial do mandado 
de segurança para combater o título executivo deve ser repelida. Com efeito, a 
pretensão, no caso, não se volta mais contra ato de autoridade, mas sim contra título 
executivo extrajudicial, dotado, destarte, de presunção de liquidez, e consubstanciado na 
certidão de dívida ativa. A lei indica, por isso, a via dos embargos à execução, onde o 
mandado de segurança não é substitutivo, pois, do contrário, haveria total subversão dos 
princípios que informam o processo de execução. Conclui-se, portanto, que não há, 
como faz crer o Clube Atlético Mineiro, suspensão da exigibilidade dos créditos 
tributários nos processos afetos a esta 26ª Vara Federal”. 

3. Audiência é instrumento adequado para colher provas ou promover conciliação; não 
se destina, normalmente, a debate jurídico a partir de informações já constantes dos 
autos. 

4. Audiência não era medida apropriada, igualmente, para esclarecimento quanto ao  
“motivo do não cumprimento da decisão de fls. 76/83 do processo n. 56663-
59.2014.4.01.3800, concernente ao arresto dos valores arrecadados pelo devedor com a 
venda de ingressos para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, em 12/11/2014”. 
Decisão judicial deve ser cumprida; caso não seja cumprida, aplicam-se as sanções 
pertinentes, salvo se o destinatário, espontaneamente (não é caso de audiência para esse 
fim), apresente justificativas satisfatórias para a desobediência. 

5. Quanto aos noticiados crimes, a respectiva apuração era para ser encaminhada ao 
órgão competente, não se comportando, da mesma forma, no âmbito de audiências 
cíveis. 



6. Finalmente, o ato não se mostrava necessário, pelo menos naquele momento, diante 
da manifestação (ainda não apreciada) da Procuradoria da Fazenda Nacional pela 
suspensão, por 90 dias, dos processos de execução fiscal. 

7. A esses aspectos, somam-se os indícios de falta de isenção do magistrado, 
especialmente, ao trazer para a audiência fato estranho ao processo, relacionado à vida 
profissional da advogada do Clube Atlético Mineiro, constrangendo-a na presença de 
seus colegas e demais pessoas presentes. 

8. As circunstâncias sugeriram e continuam a sugerir (o desvio de finalidade, regra 
geral, é revelado apenas por indícios) que as audiências, ainda que em tese justificáveis, 
destinavam-se, pelo menos em caráter subsidiário, a satisfazer sentimento pessoal do 
magistrado. 

9. É dever do magistrado “tratar com urbanidade as partes, os membros do Ministério 
Público, os advogados, as testemunhas, os funcionários e auxiliares da Justiça, e atender 
aos que o procurarem, a qualquer momento, quando se trate de providência que reclame 
e possibilite solução de urgência (art. 35, IV, da LC 35/79). Acresça-se que é infração 
penal “o ato lesivo da honra ou do patrimônio de pessoa natural ou jurídica, quando 
praticado com abuso ou desvio de poder ou sem competência legal” (art. 4º, “h”, da Lei 
n. 4.898/65). 

10. O desvio de conduta tendia a prosseguir na subsequente audiência. 

11. Procedência do pedido de correição parcial, esclarecendo-se que a suspensão de 
audiência não se estende a outras situações que, no mesmo ou em outros processos, não 
se manifeste a falta de isenção do magistrado. 

12. Deliberação pela instauração de procedimento (disciplinar) avulso, pela 
Corregedoria Regional. 

ACÓRDÃO  

Decide a Corte Especial Administrativa, por unanimidade, julgar procedente a correição 
parcial e instaurar procedimento avulso contra o magistrado. 

Brasília, 28 de julho de 2016 (data do julgamento). 

  

JOÃO BATISTA MOREIRA  

Corregedor Regional da Justiça Federal da 1ª Região 

 

  

  



  

  

 

 

Documento assinado eletronicamente por João Batista Moreira, Corregedor Regional da 
Justiça Federal da 1ª Região, em 03/08/2016, às 19:05 (horário de Brasília), conforme art. 1º, 
III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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