
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO

REPRESENTAÇÃO N. 0004660-35.2017.4.01.8000

REPRESENTANTE(S) :

ROBERTO DE CARVALHO SANTOS, PEDRO SAGLIONI DE
FARIA FONSECA, THIAGO GONÇALVES DE ARAÚJO,
NAIARA MARTINS FREITAS E LUIZ FELIPE PEREIRA
VERÍSSIMO

ADV :
ROBERTO DE CARVALHO SANTOS (OAB/MG 92.298) E
OUTROS

REPRESENTADO : JUIZ FEDERAL JOÃO BATISTA RIBEIRO

Roberto de Carvalho Santos, Pedro Saglioni de Faria Fonseca, Thiago Gonçalves de
Araújo,  Naiara  Martins  Freitas  e  Luiz  Felipe  Pereira  Veríssimo  opuseram  “RECLAMAÇÃO
DISCIPLINAR” contra o Juiz Federal João Batista Ribeiro, titular da 5ª Vara da Seção Judiciária do
Estado de Minas Gerais.

Narraram  o  seguinte:  a)  em  três  processos  patrocinados  pelos  representantes,  o
representado  determinou  envio  de  ofício  ao  Conselho  de  Ética  e  Disciplina  da  OAB/MG,
“caracterizando, a nosso ver, uma prática manifesta de perseguição à atuação dos advogados, sendo
nítidas  que  as  questões  discutidas  são  meramente  controvérsias  de  natureza  jurídica  a  serem
solucionadas no curso do feito”; b) no processo n. 0056771-59.2012.4.01.3800, “o douto magistrado,
ao  proferir  a  sentença,  alega  que  a  parte  autora  foi  contraditória ao  pedir  dilação  de  prazo  para
regularizar a representação processual e, depois, informou que não havia incapacidade para os atos da
vida civil e imputou litigância de má-fé à autora”; c) os processos n. 0051683-35.2015.4.01.3800 e
29051-78.2016.4.01.3800 foram julgados extintos sem resolução de mérito,  “sob o fundamento de
ocorrência de litispendência” entre eles e os mandados de segurança n. 86289-26.2014.4.01.3800 e
2009.38.00.925377-9, e 21446-18.2015.4.01.3800 e 24778-95.2012.4.01.3800, respectivamente; d) “o
juiz sentenciante entendeu (...), pelo fato da impetrante estar representada pelo mesmo advogado (...)
nos três mandados de segurança em que se deduziu idêntica pretensão”, ser necessário envio de ofício
ao “Presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil para efeitos de
apuração de eventual ofensa aos preceitos do Código de Ética da instituição”.

Alegaram que: a) nunca houve contradição, imputável aos advogados, em relação à
capacidade civil da parte autora no processo n. 0056771-59.2012.4.01.3800; b) em face de na petição
inicial  constar que a autora era inválida, a juíza substituta determinou a realização de perícia para
verificar hipótese de interdição; c) cumpriram o determinado pelo juízo, mas depois ratificaram que a
invalidez, narrada na inicial, resumia-se ao fundamento para o deferimento do benefício previdenciário,
nada afetando a capacidade civil da autora; d) não tiveram conduta contraditória; foram induzidos a
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erro pelo próprio juízo; e) em relação à litispendência, “inexiste qualquer vedação legal que obstaculize
a formulação de vários pedidos de desaposentação, ou seja, de renúncia a um benefício que é menos
favorável ao segurado, tenha sido o benefício concedido pela via administrativa ou pela via judicial,
desde que a parte autora tenha vertido novas contribuições previdenciárias após a data de início do
benefício – DIB objeto das ações anteriores”; f) “esse é o ponto nevrálgico que deve ser suscitado no
presente caso: a jurisprudência, de forma pacífica, vinha reconhecendo o direito à desaposentação, sem
qualquer limitação a um número específico de pedidos a serem formulados pelo segurado, desde que
fique  demonstrado  que  houve  recolhimentos  previdenciários  após  a  DIB  de  um  determinado
benefício”; g) “para que a litispendência fosse caracterizada, o valor do benefício pleiteado nas ações
judiciais teria que ser exatamente o mesmo, bem como não tivesse sido verificada a existência de
recolhimentos previdenciários após a troca de aposentadoria, o que absolutamente não se verifica no
caso em tela, ou seja, a DIB (...) da nova aposentadoria que se requer deveria ser a mesma”; h) “a parte
impetrante em momento algum agiu de forma escusa, tendo ajuizado o mesmo tipo de rito processual e
em face da mesma autoridade impetrada, podendo o Poder Judiciário, se fosse o caso, determinar a
tramitação dos feitos de forma conjunta, mas jamais entender que houve conduta desleal do ponto de
vista  processual  ou  qualquer  ato  visando  a  induzir”  o  “magistrado  a  erro”;  i)  no  processo  n.
56771-59.2012.4.01.3800, “houve total falta de prudência por parte do juízo (...) ao proferir o despacho
de fl. 122 (...), determinando a intimação da autora para regularizar sua representação processual, por se
tratar de incapaz”; j) “a mera expedição” do ofício à OAB, “independentemente da instauração ou não
de processo administrativo disciplinar (...), já configura, no entendimento dos patronos, ato que gerará
constrangimento e dano moral irreparável aos patronos como mácula irreparável à reputação destes
profissionais que compõem o escritório”;  k) “não se concebe (...)  se atribuir  aos advogados (...)  a
suspeita de conduta antiética incompatível com seu histórico profissional e com o extremo zelo que
sempre nortearam suas carreiras”; l)  “percebe-se que (...) esse magistrado, em três processos desse
escritório (...), determinou seja oficiado o Conselho de Ética e Disciplina da OAB/MG, caracterizando,
a nosso ver, uma prática manifesta de perseguição à atuação dos advogados”; m) conforme o Código de
Ética  da  Magistratura,  o  magistrado  tem  “o  dever  de  imparcialidade”,  cujo  “objetivo”  é  “evitar
comportamentos que não condizem com a postura do (de)  magistrado”;  n)  “em razão da falta de
dedicação e prudência por parte deste magistrado com a demanda de n. 56771-59.2012.4.01.3800 e em
razão  da  imparcialidade  (falta  de)  do  mesmo  nas  causas   vide  processos  de  n.
051683-35.2015.4.01.3800 e 29051-78.2016.4.01.3800, os causídicos têm tomado todas as medidas
possível com o objetivo de evitar qualquer ato de perseguição aos patronos”.

E  pediram  “sejam  apurados  os  fatos  (...)  narrados,  instaurando-se  o  competente
processo legal administrativo disciplinar para eventual aplicação da penalidade cabível e prevista em lei
para a espécie”.

Nas informações (3713194), o magistrado alegou o seguinte: a) não cabe correição
parcial, porquanto transcorridos mais de 5 (cinco) dias entre a data dos fatos e a protocolização da
impugnação; b) tendo em vista se tratar de alegados erros de julgamento, não cabe correição parcial ou
reclamação disciplinar, institutos que têm finalidade diversa dos recursos processuais, que são os meios
apropriados para a dedução do inconformismo com a decisão judicial; c) “no tocante às circunstâncias
em  que  se  deram  a  aplicação  da  sanção  por  litigância  de  má-fé  nos  autos  do  processo
0056771-59.2014.4.01.3800,  faz-se  imperioso  recordar  que  a  parte  autora  apresentou  réplica
afirmando, expressamente, que ela seria absolutamente incapaz, razão pela qual estaria a receber a
pensão discutida desde os 21 anos de idade, concluindo, por dizer, ainda, que contra a demandante não
teriam corrido os prazos decadenciais e prescricionais, nos termos dos artigos 198, 208 e 3º, todos do
Código  Civil,  precisamente  por  ser  ela  absolutamente  incapaz”;  d)  “no  tocante  aos  mandados  de
segurança, (...) os feitos foram extintos pela configuração da litispendência”. Omitiu-se, na petição
inicial, “a existência de outra ação antecedente com idêntico objetivo”; e) “sem relacionamento pessoal
do qual se possa apontar algum sinal de parcialidade, quer de amizade, quer de inimizade, não se pode
extrair do mero exercício funcional do Magistrado situação que comprometa a neutralidade do julgador
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e configure perseguição”.

Decido.

Em relação ao processo n. 0056771-59.2012.4.01.3800, a dúvida sobre a capacidade
para estar  em juízo foi  suscitada pela própria  autora.  Consta  que, na réplica,  visando a  afastar  a
alegação  de  decadência/prescrição,  deduzida  em  contestação,  arguiu-se  causa  de  impedimento  de
decadência/prescrição (art. 198 e 208 do CC) por conta de incapacidade (absoluta) da autora (art. 3º do
CC).  Nos termos da legislação,  o  incapaz será representado,  cabendo ao juiz  nomear-lhe  curador
especial para suprir a ausência de representante legal (NCPC art. 72, inciso I; CPC/73, art. 9º).

No que concerne aos demais processos, litispendência é matéria que pode (deve) ser
conhecida de ofício (NCPC art. 337, § 5º; CPC/73, art. 301, § 4º). Ao verificar e decidir, de ofício,
sobre litispendência, o juiz não é parcial,  mas cumpre seu dever de zelar pela jurisdição (interesse
público).

Não se vislumbra, pois, elemento que sugira imprudência, parcialidade, desídia ou
sentimento pessoal do magistrado nesses atos.

No mais, multa por litigância de má-fé, improcedência do pedido e/ou extinção do
processo sem resolução de mérito  são decisões judiciais atacáveis  por  recurso, sendo inadequadas
medida correcional ou disciplinar para sua reforma. Conforme uníssona jurisprudência, juiz não tem
poder para aplicar a advogado pena prevista no Estatuto da Advocacia. A prerrogativa é exclusiva da
entidade de classe. Assim, o criticado ofício tem como efeito apenas submeter à OAB juízo sobre
possível cometimento de infração. A OAB pode decidir, inclusive, pelo arquivamento liminar da peça.

Ante o exposto, arquive-se reclamação (Provimento COGER n. 129/2016, art. 8º, §
2º, inciso II, c/c Resolução CNJ n. 135/2011).

Comunique-se à Corregedoria Nacional, remetendo-se cópia desta decisão.

Brasília, 14 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 14/03/2017, às 19:25 (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 3734625 e o código CRC 45D2EAB7.
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