
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO

Vistos, etc.

 

Cuida-se de Representação Disciplinar apresentada pelo Clube Atlético Mineiro em
relação  ao  MMº.  Juiz  Federal  André  Gonçalves  de  Oliveira  Salce,  titular  da  26ª  Vara  da  Seção
Judiciária do Estado de Minas Gerais, sob a alegação de que o Representado descumpriu determinação
promanada desta Corte Regional, usurpando a competência do órgão jurisdicional.

 

Diz que o Representado, “demonstrando o mais absoluto descaso com os provimentos
outorgados  por  outros  órgãos  jurisdicionais,  REFORMOU a  decisão  homologatória  do  acordo
celebrado entre as partes relativamente à dívida ali executada, subscrita pelo i. Juiz Federal Substituto
Karley Correa da Silva (doc. 08), sob o pretexto teratológico de que o correspondente acordo ainda
não vinha produzindo efeitos por falta de homologação de outro Juízo Federal” (item 12 da petição, p.
08). Diz, mais, que o Representado “assim o fez, cumpre acrescentar, apesar de o referido decisum
haver sido pronunciado em cumprimento de ordem do eminente Desembargador Federal NOVÉLY
VILANOVA , que, nos autos do AI 0001269-84.2015.4.01.000, assim, explicitamente, cominara” (item
13 da petição, p. 09).

 

Diante  dessa  situação,  defende  que  “foge  a  qualquer  Juízo  de  Razoabilidade
cogitar-se de que o Representado, sem qualquer provocação e usurpando a competência desse TRF
da Primeira Região, tenha transformado a decisão de seu colega por desconhecimento da preclusão
pro judicato, consagrada no art. 471 do CPC, segundo o qual: ‘nenhum juiz decidirá novamente as
questões  já  decididas  relativas  à  mesma lide’;  dispositivo  este,  inclusive,  com frequência  ímpar,
invocado no  seio  desse  c.  Tribunal  Federal”  (item 15 da  petição,  p.  10).  E,  assim,  conclui  que
“sobressai patente a conduta, data maxima vênia, temerária e abusiva do Julgador de Primeiro Grau,
em patente descumprimento de ordem desse d. Colegiado e com a usurpação da competência recursal
dessa mesma c. Instância Revisora. Ademais, o ilustre Representado desconsidera o fato de que, uma
vez recebida a Exceção de Suspeição – ainda não julgada -, os processos devem ficar suspensos,
sendo-lhe defeso praticar qualquer ato no bojo dos mesmos (CPC, art. 306 c/c o art. 265, III)” (item
18 da petição, p. 12).

 

Pede  seja  processada a  reclamação disciplinar,  com instauração  de  procedimento
apuratório, para fins correicionais e disciplinares e, ao fim, requer, “como medida acautelatória, que
seja suspenso o ato praticado por Sua Excelência, com usurpação da competência desse TRF da
Primeira  Região  e  em  prejuízo  da  tutela  outorgada  no  Agravo  de  Instrumento
0001269-84.2015.4.01.000, bem como seja, liminarmente, determinado que o Juiz Federal ANDRÉ
GONÇALVES DE OLIVEIRA SAUCE (sic),  titular  da 26ª Vara da Seção Judiciária  de Minas
Gerais, se abstenha de praticar qualquer ato decorrente de seu ofício em todas as execuções, em
curso naquele Juízo Federal, em desfavor do Clube Atlético Mineiro” (p. 13).
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Após  informações  prestadas  pelo  MMº.  Juiz  Federal  Representado,  sobreveio
manifestação do Ministério Público Federal, da qual destaco a seguinte passagem:

 

 

"    Razão não assiste ao requerente.

 

     De início, necessário reconhecer que o requerente parece buscar, por meio deste procedimento avulso,
a reforma das decisões desfavoráveis proferidas nos sucessivos recursos e exceção de suspeição pelo
mesmo já interpostos.

 

     Cumpre  ainda  ressaltar  que  o  Representante  já  representou  em desfavor do Juiz Federal André
Gonçalves por fatos semelhantes nos autos do PAV n. 0001969-19.2015.4.01.8000, o qual foi arquivado.

 

     As alegações do representante demonstram a sua insatisfação com as decisões desfavoráveis ao Clube
Atlético Mineiro, ou seja, é o mero inconformismo jurídico, o qual deve ser combatido pela via própria,
em sede recursal, e não no presente procedimento.

 

     Como já bem ressalvado pelo Corregedor ao indeferir a liminar, "(...) as aludidas  pretensões se
voltam contra  atos de natureza  estritamente jurisdicional,  independentemente de  haver,   ou  não,
 apuração  de   conduta   funcional   que  eventualmente  justifique  a  intervenção desta  Corregedoria
 Regional, para  respectiva apuração.  O ato  jurisdicional  reclama  impugnação pelos meios processuais
apropriados,  indicando o Representante que têm ciência dessa circunstância, ao fazer constar  no item
18 da petição (p. 12), acima transcrito,  que estaria  se dirigindo ao "Colegiado" ou "Instância Revisora"
que supostamente teria tido usurpada sua competência recursal.

 

     Ademais, a decisão do Magistrado Representado que revogou a homologação do acordo feita pelo
Juiz Substituto foi mantida pelo E. TRF 1ªª Região, conforme se depreende do seguinte trecho:

 

     Pela  leitura  do item 15 da proposta  de acordo  judicial  (fls. 227I231), verifica-se que, para
 ser considerado  perfeito, acabado  e apto a produzir  seus efeitos, o acordo  de parcelamento
depende de homologação dos juízos das 23ª, 25ª e 26ª Varas Federais da Seção Judiciária de
Minas  Gerais  nos  autos   das   execuções  fiscais  ns.  2007.38.00.027759-9,
58503-75.2012.4.01.3800,  1999.38.00.009041-2,  1998.38.00.046255-0,  1998.38.00.043203-5,
1999.38.00.009039-2, 1998.38. 00.043279-4, 1997.38.00.057764-9 e 56662-74.2014.4.01.3800.

 

     Entendo  que  não  há  como  se  falar   que  a  decisão  acima transcrita,   a  despeito  de  ter
 determinado  a  suspensão  da execução fiscal, teria  homologado o acordo  de parcelamento em
questão. Dessa forma, tendo em vista tratar-se de exigência contida  do próprio  acordo,  não  há
 como se considerar  que esteja homologado e, consequentemente,  apto a produzir seus efeitos,
conforme consignado nos seus próprios termos.

 

     Ante o  exposto, indefiro  o  pedido  de reconsideração  de  fls.282/284.

 

     Desta forma, pelos elementos informativos que constam destes autos, não se vislumbra a ocorrência
de ato sujeito a apuração disciplinar por parte do magistrado representado. Pelo que consta dos autos, o
magistrado deu regular trâmite ao processo e proferiu decisões de natureza desfavorável ao requerente.

 

     Ante o exposto, por não vislumbrar elementos probatórios mínimos a justificar o prosseguimento deste
procedimento avulso, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo arquivamento dos autos".

 

 

     O exame dos elementos constantes dos autos me leva à mesma conclusão a que
chegou o parecer da ilustre representante do Ministério Público Federal, demonstrativo da inexistência
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de elementos indiciários quanto a possível transgressão disciplinar na hipótese em causa, razão por que,
o acolhendo como fundamento decisório, determino o arquivamento do presente procedimento avulso.

 

Dê-se ciência da presente decisão ao Representante, ao Magistrado Representado, ao
Ministério Público Federal e à eg. Corregedoria Nacional de Justiça (Resolução CNJ 135/2011, art. 9º,
§ 3º).

 

Se não houver interposição de recurso contra ela, certifique-se o ocorrido e, após,
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 14/12/2015, às 09:21 (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 1486223 e o código CRC D95A8E8A.
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