
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO

Cuida-se de procedimento avulso instaurado por provocação da CN/CNJ à vista de
pedido de providências (PJe n. 0004765-82.2016.2.00.0000) formulado por LEANDRO SANTOS DA
SILVA em desfavor do Juízo da 22ªVSJB. Imputa-se "possível transgressão ao comando emergente do
art. 5º, inciso XXXV, da CF", ao fundamento de que "está proibido de ingressar nas dependências do
Fórum dos  Juizados  Especiais  Federais  de  Salvador  por  determinação  do Juiz  Federal  Francisco
Alexandre Ribeiro".

Solicitadas  informações,  noticiou-se  que o  "Juiz  Federal  Titular  da 22ª  Vara/JEF
/SJBA, Dr. Durval Carneiro Neto, encontra-se em gozo de férias com retorno para janeiro, após o
recesso" (3202763 e 3303327).

Comunicado à CN/CNJ (id 3307149), com o retorno às atividades, o magistrado se
manifestou nos seguintes termos (id 3425360): (i) "os fatos narrados no pedido de providências dizem
respeito a situações outras que não apenas à referente ao processo que tramita junto à 22a Vara Federal
da SJ/BA, haja vista incidentes anteriores perante servidores e outros juízes (incluindo o dr. Francisco
Alexandre), quando teria o autor apresentado comportamento inadequado e desrespeitoso, o que (...)
resultou na restrição do seu acesso ao prédio dos Juizados"; (ii) "referente ao processo que ajuizou
perante esta Vara, qual seja o de n. 0036651-35.2015.4.01.3300 (...) foi determinada, em 07/06/2016, a
distribuição  por  dependência  à  Ação  n.  0003279-92.2015.4.01.3301,  que  tramitou  na  Subseção
Judiciária de Ilhéus-BA"; (iii) "LEANDRO SANTOS DA SILVA, quando atendido por servidores da
22ª Vara, foi tratado de forma cortês e respeitosa. Infelizmente, não houve recíproca, tendo o referido se
portado de maneira grosseira";  (iv)  "inconformado com o entendimento do Juízo que decidiu pela
distribuição do feito por dependência à ação nº 0003279-92.2015.4.01.3301 (Subseção de Judiciária de
Ilhéus),  e pelo não cabimento de recurso contra esta decisão, o senhor LEANDRO SANTOS DA
SILVA entrou em contato telefônico com o gabinete da 22ª Vara, dirigindo ofensas aos servidores que o
atenderam"; (v) "Tal fato em nada afetou a tramitação do aludido feito, que seguiu o procedimento
regular"; (vi) "não consta registro de irregularidades ou qualquer forma de assédio ou abuso de poder
e/ou recusa a qualquer pleito formulado pelo senhor LEANDRO SANTOS DA SILVA por parte dos
servidores que aqui desempenham suas atribuições. Ao contrário, o que houve foi falta de respeito por
parte do mesmo perante agentes públicos desta Instituição".

Pois bem.

Ao  que  se  nota,  não  houve  ato  algum  do  magistrado,  impondo  restrições  ao
reclamante. Conforme ressaltado nas informações prestadas, "quando atendido por servidores da 22ª
Vara,  foi  tratado de forma cortês e respeitosa",  o  que não teria  sido retribuído,  "tendo o referido
[Leandro Santos da Silva] se portado de maneira grosseira".

Do mesmo modo, não se pode dizer que o feito está indevidamente paralisado ou sem
qualquer  impulso  oficial.  Pelo  que  se  apura  das  informações  processuais  em  anexo  (id  ),  em
12/01/2017, cumprindo-se determinação de 01/12/2016, foi remetido à SSJ/Ilhéus em face de despacho
proferido, pelo qual reconhecida dependência com outro que lá já tramitava.

Por  outro  lado,  com  relação  à  restrição  de  acesso  ao  prédio  dos  JEF's,  a
documentação trazida pelo próprio reclamante revela que foi imposta depois de conduta considerada
reprovável de sua parte.
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A propósito, despacho da lavra do JF Francisco Alexandre Ribeiro, da 9ªVSJBA,
registra:

Considerando que a manifestação do autor, registrada em 17/7/2014, contém
não  só  seu  inconformismo  contra  a  sentença  terminativa  prolatada,  mas
também, clara ameaça aos agentes públicos que atuam neste JEF, oficie-se ao
MPF, com cópia integral dos autos, para a adoção das providências criminais
cabíveis.
Oficie-se,  ainda,  ao  Diretor  do  Foro,  a  fim  de  que  sejam  adotadas  as
providências administrativas que o caso requer, principalmente a restrição de
acesso do autor às dependências deste fórum e eventual reforço da segurança.

De se ver que essa providência extrema foi tomada depois que e-mail do Diretor da
Secretaria da 9ªVSJBA, dirigido à "Coordenação Administrativa do Prédio dos JEFs e TR - BA" e
"Sevit - BA - Seção de Segurança, Vigilância e Transporte", dias antes, alertava:

Por  cautela  e  com  a  antecedência  necessária  à  adoção  das  medidas  de
segurança  que  entendam  cabíveis,  dou-lhes  conhecimento  do
“REQUERIMENTO” em anexo, formulado, ontem (17), por Leandro Santos da
Silva,  autor do processo 0025185-78.2014.4.01.3300 /  9ª Vara, logo após a
prolação de sentença que declarou este Juízo incompetente para julgar a ação.
Para melhor identificação do requerente, segue também cópia de seu RG.
Reforço que o intento deste e-mail não é impedir o acesso do referido autor a
este foro. Ao contrário, é garantir que o mesmo seja aqui atendido com a
serenidade e cortesia peculiares à 9ª Vara e sem qualquer risco à integridade
física e moral tanto dele, como dos funcionários deste recinto.

Ou seja, não foi tomada sem embasamento fático, de forma autoritária. Pelo contrário,
resultou  de  temor  fundamentado  à  segurança  pessoal  dos  juízes,  servidores  e  frequentadores  do
edifício.

Ademais, quer parecer que a ordem de restrição não significava, necessariamente,
impedimento  ao  acesso.  Ao  que  tudo  indica,  determinou-se  a  adoção  de medidas  preventivas,
destinadas a coibir atos e atitudes que pudessem desencadear um mal maior. Parece que a intenção,
outra não era, se não que houvesse um acompanhamento, pelos vigilantes, com o intuito de prevenir
riscos, o que se justificava pelas demonstrações anteriores.

Pelo exposto, não havendo falta disciplinar passível de apuração/punição imputável a
juiz federal, de ordem, determino o arquivamento da presente representação.

Dê-se ciência aos interessados.

Comunique-se à CN/CNJ, remetendo-se cópia desta e das informações prestadas.

Em seguida, arquive-se.

EVALDO DE OLIVEIRA FERNANDES, filho
Juiz Federal em auxílio à Coger

Documento assinado eletronicamente por Evaldo de Oliveira Fernandes, filho, Juiz Federal em
auxílio, em 14/02/2017, às 17:28 (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 3555686 e o código CRC 8ED95185.
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