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Em manifestação no procedimento avulso n. PAe/SEI 0018104-72.2016.4.01.8000, o
Juiz Federal João Bosco Soares da Silva, da Seção Judiciária do Amapá, referiu-se à denúncia oferecida
pela  Senhora  Procuradora  Regional  da  República  Raquel  Branquinho  como  “maquiavélico  e
inconstitucional ESTUPRO ao sagrado princípio do Promotor Natural”. Disse mais que “as demais
provas ora solicitadas visam demonstrar a total parcialidade e nulidade dos pareceres exarados pela
PRR Raquel Branquinho, sempre pautados e movidos pelas mais absurdas, grotescas e maquiavélicas
arbitrariedades”.

Em nova manifestação nos mesmos autos,  voltou a  dizer  que “é  inegável que o
posicionamento da PRR Raquel Branquinho já desbordou do razoável e, ao lançar seu parecer nos
autos, exercendo, de um ponto de vista objetivo, influência sobre o seu resultado, quando deveria dar-se
por SUSPEITA, já que nutre indisfarçável e inaceitável animosidade em relação a minha pessoa, tornou
imprescindível que se divise o presente caso de um ponto de vista mais amplo, em que está havendo
seletividade e até politização na instauração de procedimentos disciplinares e até, pasme, Inquéritos
Judiciais e ações de cunho penal. (...) É perceptível o descontentamento do MPF com a minha atuação
no Amapá, pois denunciei junto ao CNMP um esquema de corrupção que envolve a Promotora de
Justiça Ivana Lúcia Franco Cei, que, em consórcio com o seu esposo, Glauco Cei, proprietário da
empresa construtora ETECON, faturou, de mineradoras, mais de 200 milhões de reais de modo ilícito,
imoral e criminoso, valendo-se de Ação Civil Pública como meio para obter essas odiosas vantagens
ilícitas. Nada aconteceu com essa quadrilha, que continua operando com as bênçãos do arquivamento
pelo CNMP. Todos aqui no Amapá sabem desse triste e lamentável episódio, só o MPF não quis ver...
De fato, não custa lembrar que os motivos de impedimento e suspeição dos magistrados APLICAM-SE
TAMBÉM AOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO (NCPC, art. 148)”.

Em  face  dessas  afirmações,  foi  determinada  autuação  das  “petições  2881474  e
2907156 como incidente (arguição de suspeição de membro do Ministério Público) em separado”, para
efeito  de  oitiva,  a  respeito,  da  Procuradora  Regional  da  República  Raquel  Branquinho  Pimenta
Mamede Nascimento (aplicação analógica do art. 148, § 2º, do Código de Processo Civil).

A  ilustre  Procuradora  Regional  da  República,  Dra.  Raquel  Branquinho  Pimenta
Mamede Nascimento,  responde,  em essência:  a)  “estabeleci,  com o  então  Corregedor  Dr.  Carlos
Eduardo Moreira Alves, uma dinâmica de saneamento de todo” o acervo da Corregedoria, “para fins de
celeridade e devida e devida prestação da atividade administrativa correicional,  que se encontrava
praticamente  paralisada  por  um  longo  período,  postura  essa  adotada  não  apenas  em  relação  aos
procedimentos instaurados contra o excipiente”; b) “inúmeros eram os procedimentos administrativos
já em trâmite perante a COGER/TRF1, cerca de 20 (vinte), tendo como parte requerida o Juiz Federal
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JOÃO BOSCO COSTA SOARES DA SILVA. Também tramitava no CNJ, contra o mesmo Juiz, O
PAD nº 0006025-05.2013.2.00.0000”; c) “portanto, de plano, já se verifica que no início de minha
atuação perante essa d. Corregedoria, já encontrei uma situação consolidada e caótica em relação ao
Juiz Federal  JOÃO BOSCO, com várias representações e procedimentos instaurados e paralisados
nessa Corregedoria, alguns autuados no biênio 2011 – 2012, o que demandou uma análise acurada, para
se promover o apensamento daqueles que tinham o mesmo objeto;  o  sobrestamento daqueles que
repetiam o objeto do PAD que tramitava perante o CNJ e o adequado impulso oficial daqueles que
estavam simplesmente em tramitação”; d) “até o início de minha atuação perante a Corte Especial
Administrativa e a Corregedoria dessa e.  Corte  sequer  sabia da existência do Juiz Federal  JOÃO
BOSCO, tendo contato com os fatos a partir dos procedimentos instaurados e em trâmite perante a
COGER/TRF – 1ª Região”; e) “nesse contexto, destacam-se, em linhas gerais, as providências iniciais
solicitadas por esta subscritora, ora excepta: ...”; f) “o quadro acima justificou a adoção de uma série de
medidas por  esta signatária/excepta,  todas desvestidas de subjetivismo, quais  sejam: (I)  pedido de
saneamento, (II) apensamento, (III) arquivamento e (IV) acautelamento no âmbito do CNJ”; g) “dentre
as providências adotadas figura a de arquivamento. Ou seja, a atuação desta signatária/excepta nunca se
pautou em razão da condição pessoal do magistrado/excipiente (existência de suposta animosidade),
mas sim decorreu da análise dos fatos sob apuração e indicação de providências necessárias à sua
completa elucidação, tanto é que foram apresentadas petições de arquivamento perante essa c. Corte”;
h)  “no  decorrer  da  atuação  desta  subscritora  perante  essa  COGER,  outros  procedimentos  foram
instaurados  em  relação  ao  referido  Magistrado  Federal,  originários  de  representações  de  origens
diversas e, como acima mencionado, tiveram, por parte desta subscritora, atuação isenta, no objetivo da
mais completa elucidação desses desvios imputados ao referido Magistrado”; i) “assim ocorreu nas
situações mencionadas pelo próprio excipiente na petição datada de 29/09/2016”; j) “quanto à denúncia
apresentada por esta subscritora também mencionada na exceção de suspeição oposta pelo Magistrado
Juiz Federal João Bosco, ora sob a relatoria do Desembargador Federal Mário César Ribeiro, além da
atribuição, à época, inerente à função de Procuradora-Chefe desta Unidade, com atuação exclusiva em
investigações criminais contra Magistrados Federais, houve a redistribuição do procedimento a Ofício
por mim ocupado nesta Procuradoria Regional, conforme já devidamente esclarecido nos referidos
autos, não havendo nenhuma violação à regra de distribuição, conforme sugerido pelo excipiente”; l)
“no que se refere aos indícios de corrupção suscitados pelo excipiente em relação a Magistrado Federal
com atuação perante a Justiça Eleitoral, o único procedimento localizado nos arquivos desta subscritora
relativamente a fatos semelhantes é a promoção de Arquivamento 076/2015, cópia anexa, que trata de
representação de Magistrado Federal por crime contra a honra, contra o advogado Inocêncio Mártires
Coelho,  representante  de  procedimento  administrativo  correicional  contra  a  mesma  instaurado.  A
posição  adotada  por  esta  subscritora  consta  da  petição  anexa,  não  tendo  vislumbrado  elementos
indicativos da participação da Magistrada, com a ressalva de que tramitava, à época, perante o Foro
Federal  do  Amapá,  procedimento criminal  para  apuração dos crimes capitulados nos  artigos 332,
parágrafo único,  317 e 333 do Código Penal.  Obviamente,  caso o excipiente tenha elementos que
justifiquem a deflagração de apuração perante essa c. Corte, basta providenciar a representação cabível,
seja  diretamente  perante  essa  Corte  ou  perante  a  PRR –  1ª  Região.  Ressalto,  por  oportuno,  que
acusações genéricas, utilizadas nas suas peças defensivas, não são suficientes para deflagração desses
apuratórios,  quando  destituídas  de  uma lógica  narrativa  e  de  elementos  indicativos  de  uma base
probatória  mínima”;  m)  “todas  as  representações,  questionamentos  e  pedidos  de  providências
envolvendo o nome do Juiz Federal JOÃO BOSCO COSTA SOARES DA SILVA não partiram desta
signatária, embora não haveria nenhum problema em se representar pela instauração dos mesmos, caso
essas representações fossem dirigidas a esta Procuradoria Regional  da República.  Diversos são os
órgãos representantes que suscitaram questões envolvendo irregularidades/ilegalidades vinculadas ao
exercício funcional do magistrado/excipiente, aí se incluindo a AGU; a OAB local e membros do MPF,
à época lotados na PR/AP”; n) “a atribuição desta signatária junto à COGER/TRF1 decorre da condição
a  qual  me  encontro  investida,  de  Procuradora-chefe  Regional,  e  não  de  circunstâncias  pessoais
alimentadas contra quem quer que seja”.
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Conclui  não  reconhecendo  a  suspeição  suscitada,  destacando  que  “todas  as
manifestações  ministeriais  promovidas  nos  feitos  em que  o  Juiz  Federal  JOÃO BOSCO COSTA
SOARES DA SILVA figura como parte, encontram-se devidamente fundamentadas, não havendo de se
cogitar em ‘parcialidade’, ‘nulidade’ ou mesmo ‘arbitrariedades’”.

Pede que sejam riscadas da petição datada de 29.09.16 as expressões “maquiavélico e
inconstitucional ESTUPRO ao sagrado princípio do Promotor Natural pela PRR Raquel Branquinho e
seus pares”, assim como indeferida a exceção de suspeição.

É o relatório.

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 18/11/2016, às 20:33 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 3134021 e o código CRC 073562ED.
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