
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO

PROCEDIMENTO AVULSO Nº. 0001969-19.2015.4.01.8000/MG

 

Vistos, etc.

 

Trata-se de procedimento avulso instaurado a partir da seguinte decisão, proferida nos
autos de pedido correcional formulado pelo Clube  Atlético  Mineiro,  em petição subscrita  por  seu
advogado, Lásaro Cândido da Cunha:

                           

“        O Clube Atlético Mineiro, em petição subscrita por seu advogado, Lásaro Cândido da Cunha,
requer a instauração de procedimento correicional  em relação ao Dr.  André Gonçalves de Oliveira
Salce, MMº. Juiz da 26ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais, argumentando,
em síntese, que figura no polo passivo de diversas execuções fiscais promovidas pela União Federal
perante a referida Seccional, para cobrança de débitos fiscais, sendo expressivas em quantidade e em
valores aquelas distribuídas ao Juízo da 26ª Vara Federal, onde, após a recente retomada de curso de
processos  até  então  suspensos,  pode  inferir  graves  anomalias  e  descompassos  na  forma  como  o
magistrado vêm conduzindo as execuções no âmbito de sua competência, desvelando que, quando não a
extrapola, atua como se parte fosse.

 

          Diz que, por vezes, deixou Sua Excelência evidenciar o resguardo dos interesses da parte no
processo, em contraponto à imparcialidade que dele se exige, seja dotando de eficiência sobre-humana
medidas  constritivas  em desfavor  do  executado,  seja não  realizando  a  necessária  delimitação  do
alcance e da extensão de tais medidas, do que deflui almejar mesmo a inviabilidade operacional de uma
agremiação  centenária,  com reconhecida  utilidade  pública.  Pontua  que  em ocasião  recente,  tendo
conhecimento do entabulamento de acordo para fins de equacionamento de débito objeto das execuções
fiscais sob seu exame, declarou-se o magistrado prevento para a análise da legalidade de composição
legitimamente conduzida pelas partes, como se lhe fosse permitido tergiversar sobre questões alheias ao
objeto do processo, em verdadeira atuação fora do pedido.

 

          Assinala que foi conferida celeridade incomum aos feitos, notoriamente morosos, e passou a
constatar que, curiosamente, todas as decisões afeitas ao magistrado passaram a ser objeto de ampla
divulgação pela imprensa nacional, antes mesmo da respectiva publicação no órgão oficial, conduzindo
à inafastável  conclusão de que Sua Excelência,  em vaidosa atuação, vem colocando sob suspeita a
imparcialidade  exigida  do  julgador.  Diz,  mais,  que  nos  autos  do  processo  nº.
0056663-59.2014.4.01.3800,  compareceu  o  advogado do Clube  na  Secretaria  da  26ª  Vara  Federal,
portando procuração  com poderes  específicos  para recebimento  de  citação  e  intimação  nos autos,
sendo-lhe vedada consulta aos mesmos, ao argumento de que se encontravam eles conclusos, bem como
sendo-lhe negado pedido verbal que formulara de extração de certidão sobre o ocorrido, ao fundamento
de  que  a  mesma  deveria  ser  requerida  com o  recolhimento  das  custas  correspondentes.  Registra,
outrossim, que em outra oportunidade tentou, uma vez mais, exercer seu direito elementar de acesso aos
autos, novamente não obtendo êxito.

 

          Enfatiza que o procedimento comprometeu a interposição de agravo de instrumento contra
decisão ilegal proferida pelo magistrado, na medida em que teve de justificar o protocolo da petição
que o instrumentalizou com notícia das ocorrências, para ressalva de seus direitos, e que, antecedendo
à formulação do recurso, opôs exceção de suspeição, que recebeu decisão de indeferimento da peça que

:: SEI / TRF1 - 0827055 - Decisão :: https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

1 de 5 6/7/2015 12:39



a instrumentalizou, sob fundamento de ausência de interesse processual, ao argumento de se tratar de
mera medida protelatória. Registra, ainda, decisão proferida pelo Dr. André, determinando a intimação
da pessoa do advogado para prestar esclarecimentos a propósito da destinação de renda afetada por
ordem de arresto, sob pena de lhe ser imputada a prática de ato atentatório à dignidade da Justiça,
tendo este tomado conhecimento, por meio de certidões anexas ao mandado, que por determinação do
Juízo vinha sendo procurado em seu escritório particular e em sua residência para cumprimento da
diligência. Diz, mais, que direcionou condenação ao Excipiente de pagamento de multa de 1% (um por
cento) e indenização, por suposta litigância de má-fé, da ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor
da causa, em flagrante retaliação à suspeição arguida.

 

          Argumenta com a existência de tumulto processual, indica o dever do magistrado de "cumprir e
fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos de ofício",
previsto em inciso do artigo 35 da Lei Complementar 35/79, e enfatiza que o ofício jurisdicional do
magistrado não está sendo exercido com serenidade em relação ao Clube, indicando perseguição a este
ao ponto de colocar o patrono como responsável pelos atos do patrocinado. Sustenta, ainda, que não
favorece  o  argumento  de  que  outros  juízes  teriam proferido  decisões  igualmente  desfavoráveis  à
agremiação, na medida em que apenas no tocante ao Dr. André foi ceifado o regular exercício do direito
de defesa.

 

          Pede, ao final, a "apuração dos excessos e das ilegalidades praticadas pelo Sr. André Gonçalves
de Oliveira Salce, cuja atuação é, inclusive, objeto de questionamento por outras pessoas (e entidades
de classe), seja a decisão cassada, e já em sede de antecipação dos efeitos da tutela suspensa, no que
toca ao direcionamento de ordem à pessoa do Advogado Peticionário para, ao final, lhe serem aplicadas
as  sanções  administrativas  adequadas  à  espécie",  requerendo,  mais,  "ainda  em caráter  liminar,  o
acolhimento desta representação para, elidindo a ilegal intimidação perpetrada pelo Magistrado, ver
estendidos  os  efeitos  da  suspeição  já  arguida  pelo  Clube  também  aos  seus  patronos  -  face  à
insustentabilidade de uma instrução processual adequada neste caso".

 

 

                                                                                             II

 

 

          Na disciplina da correição parcial, preceitua o artigo 269 do Regimento Interno desta Corte
Regional:

 

 

“art. 269. Caberá correição parcial contra ato ou despacho de juiz de que não caiba recurso, bem como
de omissão que importe erro de ofício ou abuso de poder.

 

  § 1º. O pedido de correição parcial, apresentado em duas vias e dirigido ao corregedor regional, será
requerido pela parte ou pelo Ministério Público Federal, sem prejuízo do andamento do processo.

 

  § 2º. Será de cinco dias o prazo para requerimento de correição parcial, contados da data em que a
parte ou o Ministério Público houver tido ciência do ato ou despacho que lhe der causa.

 

  §  3º.  A petição deverá ser  instruída com documentos  e certidões,  inclusive os  que  comprovem a
tempestividade do pedido” (grifo nosso).

 

 

          A seguir, estabelece o artigo 270, parágrafo 2º:

 

 

“art. 270. Ao receber o pedido de correição parcial, o corregedor regional ordenará sua autuação e a
notificação do magistrado requerido para que preste informações no prazo de dez dias.

 

.............................................................................................................................
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§  2º.  O  corregedor  regional  poderá  rejeitar  de  plano  o  pedido  se  inepto,  intempestivo ou
insuficientemente instruído”.

 

 

          Como se vê, a correição parcial tem mero caráter subsidiário, fazendo inadmissível a medida
sempre que houver instrumento processual específico para a correção do suposto erro, da ilegalidade ou
do abuso de que resulte inversão tumultuária na ordem processual.

 

 

                                                                                                 III

 

 

          Na hipótese em causa, todas as decisões citadas na peça inaugural, inclusive a que indeferiu de
plano a exceção de suspeição oposta ao Magistrado reclamado, desafiam a interposição de recurso
próprio,  previsto  na  legislação  processual  civil,  assim  o  agravo  de  instrumento,  devendo  ser
contrastadas no âmbito do próprio processo judicial,  sem possibilidade de reforma do decidido no
âmbito administrativo, a pretexto de que determinam tumulto processual. Incabível, portanto, medida
correicional com tal finalidade, não há como dar seguimento ao pleito, no particular.

 

          Observo, porém, que além da incabível pretensão de reforma de decisões judiciais, passíveis de
impugnação  mediante  recurso  próprio,  a  peça  inicial pede  a  apuração  da  conduta  funcional  do
magistrado, sob o ponto de vista disciplinar, à luz de disposição constante no artigo 35 da Lei Orgânica
da  Magistratura  Nacional,  argumentando-se,  em um dos  tópicos  do  petitório,  "que,  curiosamente,
passou o Peticionário a constatar que todas as decisões a ele afeitas (e desfavoráveis), proferidas pelo
Magistrado em referência, passaram a ser objeto de ampla divulgação pela imprensa nacional, antes
mesmo  de  sua  publicação  pelo  órgão  oficial".  A narrativa  dos  fatos,  naquilo  que  vai  além  da
inadmissível  impugnação,  aqui,  ao  conteúdo  das  decisões  judiciais,  não  permite,  de  pronto,
arquivamento do pleito no particular, reclamando eles melhor apuração em procedimento avulso.

 

 

                                                                                             IV

 

          Pelo exposto, nego seguimento à presente correição parcial, o fazendo com base no disposto no
artigo 270, parágrafo 2º, do RITRF – 1ª Região, combinado com o artigo 8º, parágrafo 1º, inciso VI, do
Provimento/COGER 38/2009.

 

          Determino, contudo, a instauração de procedimento avulso, para o mesmo devendo ser trasladada
cópia da petição inicial deste feito, e da documentação que o instruiu.

 

          Dê-se ciência desta decisão ao requerente e ao magistrado requerido.

 

          Não havendo interposição de recurso contra ela, arquivem-se os autos”.

 

 

Solicitadas informações ao magistrado, as prestou Sua Excelência, argumentando, em
síntese,  que  o  objeto  de  apuração  diz  com decisões  proferidas  no  exercício  de  suas  atividades
jurisdicionais, com a garantia de independência outorgada pela Carta Constitucional, não estando, por
isso mesmo, sujeitas a confronto no âmbito disciplinar, além de se encontrar judicializada em virtude da
oposição de exceção de suspeição fundada em semelhantes argumentos, na qual foi proferido parecer
do Ministério Público Federal pela rejeição do incidente. Diz, mais, que o órgão, acolhendo ofício que
lhe  fez endereçar,  requisitou instauração de  inquérito  policial para  apuração de  possível crime  de
calúnia,  pontuando, ainda, “que a intimação do Sr. Lásaro Cândido da Cunha para cumprimento
imediato da decisão judicial proferida nos autos n. 56663-59.2014.4.01. 38.00 deu-se na qualidade de
Diretor do Clube Atlético Mineiro, e não como advogado do executado”, e que tal “decisão judicial
foi mantida por esse egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Relator Desembargador
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Federal  Marcos Augusto de Sousa, Agravo n.  0068156-84.2014. 4.01.0000”.  Transcreve certidões
expedidas pela Secretaria da 26ª Vara da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais, com o intuito de
repelir a alegação de recusa de concessão de vista dos autos, “que esses Diretores do Clube Atlético
Mineiro, ora peticionários desta Representação, ao que tudo indica, fazem parte do mesmo grupo do
advogado e  Conselheiro  do Clube  Atlético Mineiro,  Edison Simão,  réu em processo que tramita
perante esta 26ª. Vara Federal, e representante contra o signatário nessa Corregedoria em processo
lamentavelmente não julgado até a presente data e amigo do ex-Corregedor e também Conselheiro do
Clube  Atlético  Mineiro  Carlos  Olavo  Pacheco  de  Medeiros,  que  recebera  e-mail  desse  amigo
advogado Edison Simão para tratar de assunto relacionado à mencionada Representação e não se
declarou  como  deveria, suspeito  para  julgar  o  caso,  de  conformidade  com  o  exposto  na
Representação  n.  0002559-03.  2013.2.00.0000,  aforada  por  esse  magistrado  em  desfavor  do
ex-Corregedor Carlos Olavo Pacheco de Medeiros junto ao Conselho Nacional de Justiça”.    

 

Ao parecer do Ministério Público Federal, de pena ilustre da Drª. Raquel Branquinho
Pimenta Mamede Nascimento, Procuradora Regional da República, opinando pelo arquivamento dos
autos,  “por  não  vislumbrar  elementos  probatórios  mínimos  aptos  ao  prosseguimento  deste
procedimento avulso”,  sobreveio a  juntada  de  documentos encaminhados pelo MMº.  Juiz Federal
André Gonçalves de Oliveira Salce.

 

 

II

 

 

Conforme salientado pelo eminente Magistrado, pela ilustre Procuradora Regional da
República e na decisão que proferi na Correição Parcial nº. 0005476-22.2014.4.01.8000, o objeto do
presente  procedimento  avulso  diz  com  deliberações  proferidas  no  exercício  de  suas  atividades
jurisdicionais pelo MMº. Juiz Federal André Gonçalves de Oliveira Salce, insuscetíveis de reforma no
âmbito  administrativo  e,  da  mesma  forma,  insuscetíveis  de  serem confrontadas,  no  tocante  aos
respectivos  conteúdos decisórios,  na  via  disciplinar,  salvo  se  demonstrados dolo  ou  fraude,  única
hipótese  em que  pode  um magistrado ser  responsabilizado penal,  civil  ou administrativamente  em
relação aos atos judiciais que profere, como se extrai dos termos das legislações de regência e da
disposição inserta no inciso I do artigo 133 do Código de Processo Civil, em cujo âmbito foram as
decisões impugnadas proferidas,  inclusive  a  alegadamente  mandada cumprir  contra  o advogado da
parte, mas que em verdade, segundo esclarecimento prestado pela ilustre autoridade judiciária, lhe fora
dirigida não na condição de representante judicial do Clube Atlético Mineiro, mas sim na de Diretor
deste.

 

Foi este procedimento mandado instaurar, como ressaltado na referida decisão, em
decorrência  do pedido  de  “apuração da  conduta  funcional  do  magistrado,  sob o  ponto  de  vista
disciplinar, à luz de disposição constante no artigo 35 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional,
argumentando-se,  em um dos  tópicos  do  petitório,  "que,  curiosamente,  passou  o  Peticionário  a
constatar  que  todas as decisões a  ele  afeitas (e  desfavoráveis),  proferidas pelo  Magistrado  em
referência, passaram a ser objeto de ampla divulgação pela imprensa nacional, antes mesmo de sua
publicação  pelo  órgão  oficial".  A  narrativa  dos  fatos,  naquilo  que  vai  além  da  inadmissível
impugnação, aqui, ao conteúdo das decisões judiciais, não permite, de pronto, arquivamento do pleito
no particular, reclamando eles melhor apuração em procedimento avulso”.        

 

Os elementos constantes nesta apuração me levam a igual conclusão a que chegou a
ilustre representante do Ministério Público Federal, quanto à inexistência de elementos mínimos aptos
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ao prosseguimento deste procedimento avulso, nada sendo feito juntar aos autos capaz de indicar que a
questão transcenda ao conteúdo decisório das decisões judiciais questionadas que, repita-se, tem na
própria via  jurisdicional,  e  não no âmbito administrativo disciplinar ou correcional,  os mecanismos
próprios para  serem impugnadas  e  eventualmente  revertidas.  Não  há,  ademais,  nenhum elemento
concreto, nos autos, que indique que a divulgação, pela imprensa, das decisões tenha sido feita de
forma irregular ou aponte para a existência de dolo, fraude ou quebra do dever de imparcialidade do
juiz, ou para atender sentimento ou interesse pessoal seu, nem, tão pouco, que tal tenha ocorrido na
expedição  do  Mandado  de  Intimação  3879/2014,  dirigido,  como  mostram os  termos  mesmos  do
documento, à pessoa do Dr. Lásaro Cândido da Cunha não na condição de advogado, mas na de Diretor
Jurídico do Clube Atlético Mineiro.  

 

Em tais condições, acolhendo o parecer do Ministério Público Federal, determino o
arquivamento do presente procedimento avulso, o fazendo com base no quanto disposto no artigo 9º,
parágrafo 2º, da Resolução 135, de 13 de julho de 2011, do eg. Conselho Nacional de Justiça.

 

Dê-se ciência desta decisão aos requerentes, ao Magistrado requerido, ao Ministério
Público Federal e à eg. Corregedoria Nacional de Justiça (Resolução CNJ 135/2011, art. 9º, § 3º).

 

Não havendo interposição de recurso contra a mesma, arquivem-se os autos.   

 

 

CARLOS MOREIRA ALVES

Corregedor Regional da Justiça Federal da 1ª Região

 

 

Documento assinado eletronicamente por Carlos Moreira Alves, Corregedor Regional da
Justiça Federal da 1ª Região, em 26/06/2015, às 17:12 (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 0827055 e o código CRC 5326E008.
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