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O excipiente não oferece elementos suficientes para afirmar e a Senhora Procuradora
Regional da República – Dra. Raquel Branquinho Pimenta Mamede Nascimento – não reconhece a
alegada suspeição,  ao contrário,  apresenta uma séria de atos que denotam sua imparcialidade nos
procedimentos que dizem respeito ao Juiz Federal João Bosco Costa Soares da Silva.

Ademais,  estabelece  o  Provimento  COGER n.  129,  de  8  de  abril  de  2016,  que
compete ao Corregedor Regional “solicitar, quando entender necessária, a manifestação do Ministério
Público Federal nos procedimentos administrativos que tramitam na Corregedoria Regional”. Isso quer
dizer que a manifestação do Ministério Público Federal, conquanto utilíssima, não é imprescindível e,
muito menos, vinculante.

Veja-se  a  manifestação  do  órgão  ministerial  neste  procedimento:  “não  obstante
tratar-se de prejuízo de pequeno valor, o fato é que o Magistrado representado, ao fazer uso de veículo
oficial  para  finalidade  privada,  violou  o  art.  37,  caput,  da  Constituição  Federal  e  disposições
normativas que tratam do tema, a saber, o art. 8º, incisos II e IV da Resolução n. 072 do CJF. Alega que
não se tratou de uma requisição, mas sim de uma solicitação e que, portanto, o servidor responsável
pela análise do pleito poderia tê-la indeferido. Também sustenta a insignificância do valor do prejuízo
e, por fim, aduz que não se utiliza de veículo oficial para fins particulares, ao contrário dos demais
Magistrados que oficiam naquela mesma Seção Judiciária e, para tanto, apresenta um grande acervo de
documento para retratar o uso indevido de veículo oficial naquela localidade por outros Magistrados.
Primeiramente, destaca-se que é objeto da apuração neste PAV a conduta do Magistrado João Bosco
que apenas veio à tona em razão de colisão que envolveu o veículo oficial utilizado para transporte de
seus  familiares  no  final  de  semana.  Os  argumentos  utilizados  pelo  Magistrado  não  excluem,  no
entendimento deste órgão ministerial, a sua responsabilidade quanto ao desvio de finalidade no uso do
veículo oficial  e, assim, justifica-se a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar para
apuração da responsabilidade administrativa e aplicação de eventual punição do Magistrado, à luz do
disposto  no  artigo  35  da  LC 35/79  e  Resolução  135/CNJ.  Em relação  à  alegação de que  outros
Magistrados também fazem uso indevido do veículo oficial nessa mesma Seção Judiciária, tal situação
não exclui a eventual responsabilidade do representado pelo sal ato, objeto do presente PAV, mas enseja
a apuração desses fatos também em relação a todos que eventualmente fizeram uso indevido desses
veículos”.

Em momento algum transparece o objetivo de perseguir (discriminar negativamente)
o excipiente, ao contrário, postula-se, sobriamente, a aplicação isonômica das mesmas normas a todos
os magistrados.

Por isso, julgo improcedente a exceção de suspeição, ao mesmo tempo que defiro o
requerimento de que sejam riscadas as expressões apontadas pela excepta.

É como voto.

JOÃO BATISTA MOREIRA

Corregedor Regional da Justiça Federal da 1ª Região
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