
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO

CORREIÇÃO PARCIAL N. 0009104-48.2016.4.01.8000

REQUERENTE : CLUBE ATLÉTICO MINEIRO

ADV : VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA (OAB/DF 19.640)

REQUERIDO :
JUÍZO FEDERAL DA 26ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

Trata-se de correição parcial requerida pelo CLUBE ATLÉTICO MINEIRO contra o
Juiz Federal ANDRÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA SALCE – titular da 26ª Vara da Seção Judiciária
de  Minas  Gerais  –  “referente  a  fatos  ocorridos  nos  autos  da  execução  fiscal  n.
0056662-74.2014.4.01.3800”.

Na  sessão  do  dia  28/07/2016,  decidiu  a  Corte  Especial  Administrativa,  por
unanimidade,  “julgar  procedente  a  correição  parcial  e  instaurar  procedimento  avulso  contra  o
magistrado” (id 2559935).

Por  intermédio  do  Ofício  SJ  GABJU  74  (id  2996313),  o  Juiz  Federal André
Gonçalves de Oliveira Salce alegou e requereu o seguinte:

Este  magistrado  vem,  respeitosamente,  à  presença  de  Vossa  Excelência
requerer  a  anulação  do  julgamento  da  Corte  Especial  Administrativa  em
28/07/16, que julgou procedente a presente Correição Parcial, com o escopo de
determinar a abertura de Procedimento Avulso em desfavor deste magistrado,
pelos motivos expostos a seguir.

O julgamento em questão é nulo, pelo fato de que a sessão da Corte Especial
Administrativa de 28/07/16, in casu, instalou-se com o quórum mínimo de 10
componentes,  conforme  previsto  no  art.  58  do  Regimento  Interno  desse
Tribunal  (vide extrato  da  decisão).  Ocorre,  todavia,  que  o  Desembargador
Mário César Ribeiro estava impedido de participar do julgamento, porquanto a
parte requerente nesta Correição Parcial é patrocinada pelo seu filho, tendo
este  procuração  para  defender  referido  cliente  (conforme  documentação
anexa).

Com  efeito,  não  há  dúvida  acerca  do  impedimento  do  referido  do
desembargador, sobretudo tendo em vista o disposto no inciso III e §3 do art.
144 do Novo Código de Processo Civil:
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"Art.  144.   Há  impedimento  do  juiz,  sendo-lhe  vedado  exercer  suas
funções no processo:

(...)

III - quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou
membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer
parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro
grau, inclusive;

§ 3o O impedimento previsto no inciso III também se verifica no caso
de  mandato  conferido  a  membro  de  escritório  de  advocacia  que
tenha  em  seus  quadros  advogado  que  individualmente  ostente  a
condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no
processo". (grifou-se)

De modo que a presença de cônjuge ou parente do juiz ou desembargador na
qualidade  de  advogado  em  causa  sob  seu  comando,  faz  a  lei presumir
absolutamente o comprometimento da parcialidade do órgão jurisdicional.

Nesse sentido, o seguinte julgamento do e. STF:

“Processo  Penal.  Impedimento.  Nulidade.  (...)Conforme  relatado,  o
ministro Hamilton Carvalhido, da Sexta Turma do Superior Tribunal de
Justiça, teria desempenhado a função de órgão do Ministério Público na
Ação Penal Originária nº 1991.068.00005 e participado na qualidade de
juiz  do  julgamento  do  AI  609.837-Agr-Agr.  (...)  O  que  sustenta  o
impetrante, basicamente, é que o acórdão proferido pelo quórum mínimo
de um órgão colegiado estaria nulo quando um juiz impedido de exercer
a  jurisdição  naquele  processo  participa  do  julgamento.  Correto  o
entendimento  do  impetrante.  A  participação  do  ministro  Hamilton
Carvalhido  no  julgamento  do  AI  609.837-Agr-Agr  pode  ser,  assim,
considerada causa de nulidade absoluta do ato praticado nessa condição,
inclusive por ter sido frustrado o quórum mínimo regimental de, pelo
menos,  três  ministros  (art.  179  do  Regimento  Interno  do  Superior
Tribunal de Justiça). (...) Do exposto, concedo a ordem para declarar nulo
o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e determinar novo
julgamento, observando-se o impedimento (...)” (STF - 1ª T. - HC 92.418
- rel. Cármen Lúcia - j. 30.10.2007 - DJU 23.11.2007)".

Cite-se, ainda, lição de José Cretella Neto, em "Dicionário de Processo Civil,
2ª Edição. Editora Forense: Rio de Janeiro, 2002, pág. 234”

"Embora  o  texto  da  lei  fale  em  juiz,  aplica-se  o  disposto  no  CPC,
também, a julgamento de órgãos colegiados, considerando-se que cabe a
rescisória quando houver IMPEDIMENTO de juiz de Tribunal superior".

Em face do exposto,  requer  que Vossa Excelência submeta essa temática a
apreciação da Corte Especial, para o fim de que seja reconhecida a nulidade
do  julgamento  supramencionado  e,  em  consequência,  a  extinção  do
Procedimento Avulso n. 0017017-81.2016.4.01.8000.

Decido.

O Juiz André Salce alega que  é nulo o julgamento da correição parcial, tendo em
vista a participação do Desembargador Federal Mário César Ribeiro. Haveria impedimento (relação de
parentesco – pai – com um dos advogados que representam o Clube Atlético Mineiro no processo de
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que  se  originou  a  correição  parcial)  do  Desembargador  Mário  César.  A  conclusão  é  que,  se
desconsiderada a presença do Desembargador Mário César, não haveria quórum mínimo para a sessão
de julgamento da Corte Especial Administrativa. Logo, de nada valeria o julgamento pela unanimidade
dos membros presentes à sessão.

Não se divisa, todavia, o alegado vício.

Conforme  já  decidiu  a  Corte  Especial  Judicial,  EDMS
0066022-21.2013.4.01.0000/BA,  à  unanimidade,  eventual  participação de desembargador  impedido
não anula o julgamento, se seu voto não tiver sido decisivo para o resultado. Confira-se a ementa do
acórdão proferido:

 MANDADO DE SEGURANÇA NA CORTE ESPECIAL. DESEMBARGADOR
FEDERAL APONTADO COMO AUTORIDADE COATORA. PARTICIPAÇÃO
NO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. UNANIMIDADE.
AUSÊNCIA  DE  PREJUÍZO.  PRELIMINAR  DE  NULIDADE.  REJEIÇÃO.
NOVO JULGAMENTO. PRETENSÃO PREJUDICADA.

1.  Trata-se  de  novos  embargos  de  declaração,  alegando-se,  em preliminar,
nulidade do julgamento de anteriores embargos de declaração pelo fato de ter
participado o Desembargador Federal Kassio Marques, apontado, no mandado
de segurança, como autoridade coatora.

2.  No  julgamento  do  AGARESP  201400526370,  entendeu  o  Superior
Tribunal  de  Justiça  que  "a  participação  de  Desembargador  impedido  de
atuar no feito não gera a nulidade do acórdão se o seu voto não tiver, sido
determinante para o resultado do julgamento".

3. No caso, o julgamento foi por unanimidade e votaram com o Relator dez
(dez) desembargadores federais, incluído o Desembargador Kassio Marques.
Desse  modo,  sua  participação  não  causou,  mesmo  em  tese,  prejuízo  ao
resultado.

4.  Preliminar  de  nulidade  rejeitada,  de  modo  que  permanece  válido  o
julgamento dos anteriores embargos de declaração.

5. Prejudicada a pretensão de que haja rejulgamento das questões levantadas.

(TRF1,  EDMS  0066022-21.2013.4.01.0000/BA,  Rel.  Desembargador  João
Batista Moreira, Corte Especial, e-DJF1 de 30/07/2015, p. 889, destaquei)

O relator desse acórdão, Ministro Luís Felipe Salomão, em seu voto, reporta-se a
outros precedentes na mesma linha, merecendo, por sua adequação à espécie, ser aqui reproduzidos:

 PROCESSUAL CIVIL.  EMBARGOS  DE  DIVERGÊNCIA.  NULIDADE  DO
JULGAMENTO  EM  VIRTUDE  DA  PARTICIPAÇÃO  DE  MINISTRO
IMPEDIDO.  DESNECESSIDADE.  VOTO  NÃO  DETERMINANTE  PARA  A
APURAÇÃO  DO  RESULTADO  DO  JULGAMENTO.  EMBARGOS  DE
DIVERGÊNCIA NÃO PROVIDO.

1. A participação de Ministro impedido em julgamento em órgão colegiado
não anula o julgado se o seu voto não tiver sido decisivo para o resultado.

2. Embargos de divergência não provido.

(STJ, EREsp 1008792/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 2S, DJe 29/04/2011,
destaquei)
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PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE
DO  JULGAMENTO  DO  MANDAMUS.  PARTICIPAÇÃO  DE
DESEMBARGADOR  IMPEDIDO.  DECISÃO  UNÂNIME.  VOTO  NÃO
DECISIVO  PARA  O  RESULTADO. UTILIZAÇÃO  DO  MANDAMUS
CONTRA  DECISÃO  MONOCRÁTICA  DADA  EM  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DE SEU USO COMO SUCEDÂNEO
RECURSAL.  ENUNCIADO 267 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA  DO
STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. LIMINAR CASSADA.

1. O processo foi extinto sem exame de mérito, por unanimidade de votos.
Dessa  forma,  mesmo  que  não  se  computasse  o  voto  proferido  pelo
Desembargador impedido, ainda assim o resultado seria o mesmo.

2. O Mandado de Segurança não é sucedâneo de recurso, sendo imprópria a
sua impetração contra decisão judicial passível de impugnação prevista em lei
(art. 557, § 1o. do CPC), consoante o disposto na Súmula 267 do STF.

3.  Agravo  Regimental  desprovido,  cassando-se  a  liminar  anteriormente
concedida.

(STJ, AgRg no RMS 35.133/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 1T,
DJe 19/04/2013, destaquei)

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. JULGAMENTO DE RECURSO EM
SENTIDO  ESTRITO  PRESIDIDO  POR  DESEMBARGADOR  IMPEDIDO,
NOS TERMOS DO ART. 252, IV, DO CPP. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.

1. Esta Corte Superior de Justiça firmou compreensão na qual não deve ser
considerado  nulo  o  julgamento  proferido  em  órgão  colegiado  no  qual
participou Desembargador impedido, se o voto deste não foi determinante da
apuração do resultado do julgamento.

2. In casu, o resultado do julgamento se deu por unanimidade de votos, o que
sustenta o argumento de que, mesmo que tenha o Desembargador Presidente
da sessão proferido voto no julgamento em questão, não seria suficiente para
ensejar a nulidade do acórdão.

3. Ordem denegada.

(STJ,  HC  130.���⁄RJ,  Rel.  Ministro  Og  Fernandes,  6T,  DJe  22/02/2010,
destaquei)

Quanto à regra contida no parágrafo único,  art.  57,  do RITRF1 (quórum de dois
terços), trata-se de norma específica, aplicável às hipóteses previstas pelo dispositivo, a saber: matéria
constitucional,  ação penal originária,  uniformização de jurisprudência, sumulação de jurisprudência
uniforme, alteração ou cancelamento de enunciado de súmula, perda do cargo de magistrado, eleição
dos titulares de sua direção e elaboração de listas tríplices. A justificativa reside no fato de que para tais
julgamentos  exige-se  quórum  qualificado  de  dois  terços  dos  membros  (do  Plenário  ou  da  Corte
Especial, conforme o caso), o que restaria inviabilizado se computados os cargos vagos, os casos de
suspeição e impedimento, assim como os afastamentos por tempo indeterminado. O caso em tela não se
amolda a qualquer daquelas previsões de quórum qualificado, de modo que deve ser observado o caput
do mesmo art. 57, que não faz exclusão, computando-se, pois, todos os presentes na aferição do número
mínimo para instalação da sessão.

Na  espécie,  consoante  consta  da  certidão  de  julgamento,  estavam  presentes  13
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desembargadores.

Ante o exposto, indefiro o pedido.

Publique-se. Intimem-se.

Oportunamente, dê-se baixa.

Brasília, 07 de março de 2017.

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 07/03/2017, às 18:51 (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 3692532 e o código CRC D5A56C3C.
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