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PODER JUDICIARIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 38 REGIAO 

CORREGEDORIA REGIONAL 

Representante: SINTRAJUD - Sindicato do Judiciario Federal no Estado de Sao Paulo. 
Representado: Juiz Federal Clecio Braschi. 

Trata-se de Representayao do SINTRAJUD - Sindicato do 

Judiciario Federal no Estado de Sao Paulo contra o Juiz Federal Clecio Braschi. 

0 Sindicato acusa o Juiz Federal pela pnitica de assedio moral. 

Sustenta que a infra9ao esta caracterizada em uma "serie de desmandos, posturas 

contraditorias, situa~oes humilhantes a que os servidores foram e estio sendo 

submetidos" (fls. 5). 

A peti9ao inicial: 
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"1. 0 Exmo. Juiz Federal, ora representado, administra a Vara Federal por 
intermedio de Ordens de Servic;o que, atualmente, totalizam mais de 70 (setenta). 
Muitas dessas ordens extrapolam as competencias do Magistrado e se traduzem 
em aurnento das dificuldades nas rotinas dos servidores, o que sera pormenorizado 
posteriormente. A situac;ao relacionada as Ordens de Servic;o e urn capitulo a parte. 
Isso porque, de acordo com a prova oral produzida, as mesmas eram em elevado 
numero (seguem anexas), com frequentes alterac;oes, nao eram publicadas, 
causavam atrasos nos trabalhos, tinham textos ameac;adores que amedrontavam os 
trabalhadores e partir de janeiro desse ano, deixou de ter cunho coercitivo para ser 
mera orientac;ao. E com salientar que s6 a partir de janeiro adotaram outro tipo de 
natureza, ap6s a visita da entao Corregedora, Desembargadora Federal Suzana 
Camargo. Contudo, os trabalhos na Secretaria e Gabinete ainda se pautam em tais 
ordens de servic;o, por determinac;ao do representado. 
2. 0 criterio utilizado pelo mesmo no trato com os servidores e extremamente frio, 
muitas vezes indireto, rispido e autoritario. As ordens que nao sao escritas, 
usualmente, sao transmitidas pelo Diretor da Secretaria, Sr. Jose Elias Cavalcante 
e o tom ameac;ador utilizado e marca que define a postura do Magistrado; 
3. As ordens transmitidas sao conflitantes. Ora se adota urn tipo de postura, de 
criterio para a realizac;ao das tarefas que, pouco tempo depois, e radicalmente 
modificada pelo Juiz. Esta situac;ao gera enorme inseguranc;a entre os 
trabalhadores, pois na medida que acatam a ordem primaria e realizam a atividade 
conforme determinado, podem e sao recriminados pela posterior alterac;ao de 
criterio; 
4. Sao realizadas inspec;oes quase que diarias, para verificac;ao de erros dos 
servidores, o que gera clima de medo no grupo de trabalho; 
5. Foi implementada uma especie de "escala" de erros, de maneira que se o 
servidor, por equivoco lanc;a algurn despacho com alguma incorrec;ao, ainda que 
verificado a tempo, sem que tenha qualquer prejuizo ao tramite processual, tal fato 
sera computado e se atingido urn numero limite, este servidor e "punido", 
geralmente com a perda da func;ao comissionada; 
6. As ameac;as de perda de func;ao sao constantes, transmitidas pelo Magistrado ao 
Diretor de Secretaria que, quase diariamente, lembra a todos os servidores que 
podem perder consideravel parcelas de suas remunerac;oes de acordo com criterio 
exclusivo e subjetivo do Juiz, que estabelece prazo para a definic;ao de trabalhos; 
7. 0 Magistrado lanc;a nos autos dos processos judiciais "ADVERTENCIAS" aos 
servidores em vista de algurn procedimento adotado que nao e aceito pelo Juiz. 
Desta maneira, os servidores sao expostos as partes e demais pessoas, haja vista o 
carater publico das ac;oes; 
8. 0 uso de aparelho celular particular dos servidores foi PROIBIDO pelo 
Magistrado, ainda que seja realizado fora da Secretaria e/ou Gabinete, conforme 
Ordem de Servic;o 01/2006, publicada no Diario Oficial de 23/10/2006. Tambem 
proibiu o uso do telefone fixo da Vara Federal, que representa o grau de controle 

que o mesmo impoe no dia-a-dia dos trabalhadores; ~ • L _ . "'-
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9. 0 menor lapso cometido por urn servidor e tratado como grave crime, passivel 
de exposic;ao aos demais. Erros simples de gratia sao tratados de maneira 
vexat6ria. Em deterrninada ocasiao, o Magistrado, ap6s pequeno equivoco na 
gratia de palavra em latim, deterrninou a todos os trabalhadores da V ara que 
assinassem terrno de ciencia da maneira correta da escrita do referido terrno; 
10. Existem, por meio das ordens de servic;o, imposic;oes de metas que fogem da 
realidade. 0 MM. Magistrado, conforrne Ordem de Servic;o 71, entende que 
despachos tern prazo em minutos para que sejam confeccionados, desconsiderando 
o grau de dificuldade de cada processo; 
11. Ap6s a deflagrac;ao do movimento grevista, em setembro do ano de 2011 por 
parte da categoria, o Juiz determinou que se fizessem controles rigorosos das 
atividades diarias dos servidores, com o intuito de fazer com que estes 
trabalhadores retrocedessem na decisao de adesao a greve. Foram realizadas 
ameac;as de perdas de func;oes comissionadas em razao da participac;ao na greve, 
assim como ocorreu em 2009; 
12. As ameac;as nao sao s6 de perda de Func;ao Comissionada. Alem das 
advertencias lanc;adas nos autos, sem qualquer direito de defesa dos servidores, 
existem infuneros atos emanados pelo Juizo que revelam o tom perturbador de 
trabalho diario. Terrnos como "sob pena de responsabilidade funcional" e servidor 
publico sujeito as "penalidades cabiveis" sao comuns em seus atos, como a Ordem 
de Servic;o 01/2006, que dispoe sobre o uso do telefone, e Ordens de Servic;o 49 e 
68; 
13. Nao ha como o servidor ter acesso ao Juiz. Todas as ordens sao transmitidas 
indiretamente ou por meio de bilhetes em tom grosseiro de correc;ao de decisoes. 
Contudo, sempre carregadas de ameac;as. Alguns servidores que aderiram ao 
movimento quiseram dialogar com o Magistrado a respeito do movimento e da 
rotina da Secretaria. Nao foram atendidos, assim como a Entidade de Classe, que 
tambem esteve no Gabinete e nao pode sequer expressar urn inicio de conversa; 
14. Esta postura de distanciamento da a impressao aos trabalhadores que os 
mesmos nao sao dignos de estabelecer uma interlocuc;ao com o Magistrado, tanto 
em relac;ao aos aspectos de funcionamento da Vara, como em questoes 
relacionadas as reivindicac;oes gerais dos servidores; 
15. As licenc;as para tratamento de saude, concedidas pela propria Administra<;ao 
aos servidores sao tratados pelo Magistrado como abuso de direito, sem levar em 
considerac;ao a situac;ao clinica dos servidores que estao afastados. Muitas vezes 
faz chegar aos demais, suas opinioes contrarias ao gozo da licen<;a por motivo de 
saude, alegando faltar profissionalismo a alguns trabalhadores; 
16. As altera<;oes de procedimentos fizeram com que a ga V ara aurnentasse o 
nfunero de processos em tramita<;ao. Em 2009 tramitavam cerca de 1.800 (urn mil 
e oitocentos processos). No ano de 2011, a quantidade de processos na Secretaria 
foi majorada para 3.000 (tres mil), em decorrencia de novas rotinas, como a 
confecc;ao de diferentes de decisoes. Exemplo: antes, urna decisao de urn processo 
que tinha urn alvara expedido, vinha com outro item deterrninando o arquivamento 
dos autos quando da juntada do alvara liquidado. Foi retirado este item, o que 
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gerou mais uma fase de conclusao para posterior decisao de simples arquivamento 
dos autos (OS 54). Ao mesmo tempo que o nfunero de processos conclusos 
aumentou, foi cobrada maior celeridade dos servidores. Outro exemplo e a OS 72, 
que preve desarquivamento de varios processos, mesmo sem pedido da parte, que 
sobrecarregou a Secretaria e o manuseio de processos extremamente antigos 
provocou doen<;:as nos servidores; 
1 7. Em relat6rio enviado a esta Corregedoria, o Magistrado expoe os servidores a 
outra situa<;:ao humilhante, ao alegar que "sao poucos os que tern qualifica<;:ao 
tecnica suficiente para analise da peti<;:ao relativas a questoes mais complexas". No 
entanto, na ultima correi<;:ao realizada, houve reconhecimento por parte da 
Eminente Corregedora da qualidade dos servi<;:os prestados pelos trabalhadores 
daquela Vara. 0 que existe, na realidade, e a intenc;ao de desqualificac;ao destes 
profissionais, o que e caracterizado como assedio moral; 
18. Em fevereiro, conforme Portaria 06/2012, publicada no diario oficial de 24 de 
fevereiro de 20 12, o Magistrado "regulamentou" a compensa<;:ao dos dias de greve 
dos servidores, adotando criterios pr6prios e especificos para tal fim, em total 
discrepancia dos outros setores que adotam criterio de compensa<;:ao por servi<;:o 
represado. Alem disso, ap6s a greve houve a determina<;:ao de que os horarios de 
consultas medicas/odontol6gicas, mesmo com a apresentac;ao de atestado medico 
fossem, com base na Portaria n. 0 01/2007 da Diretoria do Foro (art. 14), 
compensados. No entanto, o que causou estranheza foi o fato de que o artigo 14 da 
Portaria n. 0 0112007 foi afastado pelo proprio Dr. Clecio na senten<;:a proferida no 
processo n. 0 2009.61.00.017314-2, em que o sindicato contestava as portarias da 
area da saude; 
19. Ha que se relatado tambem uma situa<;:ao especifica, vivenciada pelo servidor 

, que no dia 14 de dezembro de 2011, ap6s emitir 
uma certidao nos autos, cumprindo fielmente o que estava determinado por uma 
Ordem de Servi<;:o, foi violentamente reprimido pelo Magistrado, por apenas ter 
inserido no texto que fazia a certidao para se resguardar de qualquer 
responsabilidade funcional. 
Foi realizada uma reuniao como servidor, cujo audio e conseqiiente laudo pericial, 
de lavra do perito Ricardo Molina, serao anexados posteriormente. Nessa reuniao 
o servidor foi alvo de grosserias por parte do Magistrado, que aos gritos, se dirigiu 
ao mesmo determinando nova expedic;ao de certidao. 
Ato continuo o servidor foi colocado a disposi<;:ao e ainda teve que responder a 
sindicancia (sindicancia administrativa n. 33/2011), em vista do inveridico teor do 
oficio subscrito pelo Representando que relatou a ausencia do servidor na 
Secretaria nesse dia, bern como que o mesmo nao emitiu nova certidao, que 
causou tumulto no local de trabalho, pois foi ao Setor de Recursos Humanos da 
Justi<;:a Federal e la teria ligado para os demais servidores, para comparecerem ao 
aludido setor e que faltou com urbanidade como Magistrado. 

k~7-
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Contudo, conforme instruc;ao probat6ria realizada nos autos da sindicancia em 
comento, ficou comprovado que o servidor nao se ausentou da Secretaria, tendo 
apenas estado no RH pois havia sido colocado a disposic;ao e nao se sentia bern, 
haja vista que foi alvo de descortesias por parte do Representado. 
Tambem ficou comprovado que o servidor  nao realizou qualquer 
telefonema aos demais servidores para comparecerem ao RH. 0 saldo disso e que 
no final desse mesmo dia 14/12/2011, o Representado convocou todos os 
servidores para que individualmente entrassem no gabinete e fez verdadeira 
inquiric;ao a todos, com claros trac;os de opressao aos trabalhadores, no sentido de 
que depusessem o que ocorreu no Setor de Recursos Humanos da JF. 
Os relatos supra aduzidos dao conta do terrivel ambiente de trabalho instalado na 
ga Vara Civel Federal da Sec;ao Judichiria de Sao Paulo/SP. Os servidores 
convivem num clima de inseguranc;a, incerteza e medo. Bern por isso, sao 
inumeros pedidos de remoc;ao deste local de trabalho, conforme e facilmente 
verificado junto ao Setor de Pessoal da Justic;a Federal. 
A quantidade de servidores que foram removidos, bern como o nlimero de pedidos 
de mesmo conteudo dao a exata noc;ao da dificuldade encontrada pelos 
trabalhadores no trato com o Magistrado. Nao e mera coincidencia a alta 
rotatividade de funciomirios, de modo que isso devera ser sopesado, quando da 
analise da situac;ao em questao. 
Muitos servidores estao adoecidos, com crises e transtomos depressivos em vista 
do ambiente de trabalho. Outros servidores que ja sairam da Vara Federal ainda 
necessitam de tratamento medico. Todos os relatos dos trabalhadores narram 
crises de choro e ansiedade, disttirbios digestivos, tensao, medo, estresses, dores 
musculares etc. 
Alem disso, ha. que ser registrada a necessidade de analise dos atos emanados pelo 
Representado, do ponto de vista formal, com a verificac;ao de competencia, 
eventual contradic;ao com o provimento CORE 64 e a propria legislac;ao 
processual. 
Visando a garantia do respeito a dignidade dos servidores do Judiciario Federal, e 
nao apenas daqueles expressamente humilhados e ofendidos nessa reuniao, esta 
entidade requer a adoc;ao das providencias administrativas pertinentes, em carater 
de urgencia, para apurac;ao dos fatos e posterior aplicac;ao de penalidade cabivel". 

0 Sindicato solicitou prazo, para a juntada do audio e do laudo 

relacionados a gravac;ao da fala do Juiz Federal, interceptada clandestinamente em reuniao de 

trabalho realizada no gabinete oficial de Sua Excelencia. 

~~ 
5 



PODER JUDICIARIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIAO 

CORREGEDORIA REGIONAL 

Requereu, ainda, a intima9ao da Diretoria do Foro, para a 

apresenta9ao de c6pia integral da Sindicancia instaurada para a apura9ao da conduta do 

servidor . 

Os pedidos foram acolhidos, com a juntada subseqiiente das 

pro vas. 

Notificado, o Juiz Federal apresentou informa96es (fls. 

151/198), com documento (fls. 199/226). 

Por determina9ao desta Corregedoria, o caso foi submetido ao 

6rgao Especial, pautado para a sessao de julgamento de 22 de maio de 2.013. 

Por maioria, o 6rgao Especial determinou a devolu9ao dos 

autos a esta Corregedoria- posi9ao dos Desembargadores Federais Baptista Pereira, Marli 

Ferreira, Salette Nascimento, Cecilia Marcondes, Therezinha Cazerta, Carlos Muta, Nelton 

dos Santos, Sergio Nascimento, Antonio Cedenho e Diva Malerbi. 

V encidos, alem do Corregedor Regional, os Desembargadores 

Federais Andre Nekatschalow, Cotrim Guimaraes, Lucia Ursaia, Paulo Fontes, Marcio 

Moraes e Newton de Lucca. 

E o relat6rio. 
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A instaura.;ao de gualguer procedimento destinado a 
imposi9ao de san.;oes ou restri.;oes de direitos, em face de cidadaos, nas suas tarefas 

particulares ou, ainda, quando investidos em atividades sociais relevantes, como eo caso das 

autoridades publicas, esta sujeita a regime de direito estrito. 

Diante do mais severo dos regimes juridicos restritivos - o de 

natureza penal -, por ocasiao de juizos de admissibilidade sabre imputa96es, neste Orgao 

Especial, no curso dos !!!Q!, reiteradamente, tenho ponderado (feitos com os nos 

2003.03.00.037611-4 e 2003.03.00.075922-2, entre outros): 

"Trata-se de juizo de admissibilidade de denuncia. 

"E preciso ter presente, neste ponto - consideradas as gravissimas implica9oes 
eticas e juridico-sociais que derivam da instaura9iio da persecutio criminis - que 
se impoe, por parte do Poder Judiciario, rigido controle sobre a atividade 
persecutoria do Estado, em ordem a impedir que se instaure, contra qualquer 
acusado, injusta situa9iio de coa9iio processual, pois, ao 6rgiio da acusa9iio 
penal, niio assiste o poder de deduzir, em juizo, imputa9iio criminal revestida de 
conteudo arbitrario (RT J 43/484). 
"A imputa9iio penal niio pode ser o resultado da vontade pessoal e arbitraria do 
acusador. 0 Ministerio Publico, para validamente formular a denuncia penal, 
deve ter por suporte uma necessaria base empirica, a jim de que o exercicio de sse 
grave dever-poder niio se transforme em um instrumento de injusta persecu9iio 
estatal. 0 ajuizamento da a9iio penal condenat6ria supoe a existencia de justa 
causa, que se tem por inocorrente quando o comportamento atribuido ao reu 'nem 
mesmo em tese constitui crime, ou quando, conjigurado uma in.fra9iio penal, 
resulta de pura cria9iio mental da acusa9iio' (RF 150/393, Rei. Min. OROSIMBO 
NONATO) (RTJ 165/877-978, Rei. Min. CELSO DE MELLO)"- (STF- HC no 
80.542-6-MG- Rei. o Min. Celso de Mello). 

0 Supremo Tribunal Federal impoe, "por parte do Poder Judiciario, rigido controle 
sobre a atividade persecutoria do Estado" (supra), porque a submissao de qualquer 
cidadao a processo penal condenat6rio e responsabilidade grave e excepcional, 
impulsionada e decidida por agentes politicos dotados das mais significativas 
prerrogativas publicas, cujo exercicio nao pode ser ferido pela reas;ao "instintiva, 
arbitraria e irrefletida", como adverte, ainda e uma vez mais, o mesmo Tribunal. 
Con.fira-se: 

7 



PODER JUDICIARIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIAO 

CORREGEDORIA REGIONAL 

"0 processo penal condenatorio delineia-se, nesse contexto, como estrutura 
juridico-formal em cujo ambito o Estado desempenha a sua atividade 
persecutoria. Nele antagonizam-se exigencias contrastantes que exprimem uma 
situa£;iio de tensiio dialetica configurada pelo conjlito entre a pretensiio punitiva 
deduzida pelo Estado e o desejo de preserva£;iio da liberdade individual 
manifestado pelo reu. 
Essa rela£;iio de conjlituosidade, que opoe o Estado ao individuo, revela-se, por 
isso mesmo, nota essencial e tipica das a£;i5es penais tendentes a obten£;iio de 
provimentos jurisdicionais de carater condenatorio. 
A persecUf;iio penal, cuja instaurar;iio e justificada pel a suposta pratica de um ato 
criminoso, niio se projeta e nem se exterioriza como uma manifestar;iio de 
absolutismo estatal. De exercicio indeclinavel, a persecutio criminis sofre os 
condicionamentos que !he impoe o ordenamento juridico. A tutela da liberdade 
representa, desse modo, uma insuperavel limita£;iio constitucional ao poder 
persecutorio do Estado. 
A propria exigencia de processo judicial ja representa poderoso Jatar de inibir;iio 
do arbitrio estatal e de restrir;iio ao poder de coerr;iio do Estado. A clausula nulla 
poena sine judicio exprime, no plano do processo penal condenatorio, a formula 
de salvaguarda da liberdade individual. 
Com a pratica do ilicito penal, acentua a doutrina, "a rear;iio da sociedade niio e 
instintiva, arbitraria e irrejletida; ela e ponderada, regulamentada, 
essencialmente judiciaria" (GASTON STEFANI e GEORGES LEVASSEUR, "Droit 
Penal General et Procedure Penale", tomo 11/1, 9a ed, 1975, Paris; JOSE FREDERICO 
MARQUES, "Elementos de Direito Processual Penal", vol. 1111-13, itens 2/3, Forense)" 
- (STF- HC no 73.338-7-RJ- Rei. o Min. Celso de Mello)". 

A fixa<;ao, por iniciativa do Supremo Tribunal Federal, de 

criterio rigido e inflexivel, no exame de juizos de admissibilidade vocacionados a potencial 

restri<;ao de direitos, nao admite exce~Yio. 

Do ponto de vista subjetivo, no que agora e relevante, a 

condi~Yio funcional de integrante do Poder Judiciario nao retira, do cidadao, a plena frui<;ao 

da extensa e irredutivellista constitucional de direitos e garantias individuais. 
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A expressa e incondicional ressalva axiol6gica relacionada a 
prote9ao constitucional dos direitos e garantias dos Magistrados deve ser enfatizada, porque o 

Supremo Tribunal Federal, para o contingente ainda mais amplo dos agentes politicos 

dotados nao apenas de fun9oes judiciais, registrou que as autoridades assim constituidas tern 

se sujeitado a "propositura de a~oes espetaculares", destituidas de qualquer fundamento. 

E neste sentido o magisterio da Suprema Corte, na 

Reclama~ao n° 2138, nas palavras do Ministro Nelson Jobim: 

"0 sistema constitucional brasileiro distingue o regime de responsabilidade dos 
agentes politicos dos demais agentes publicos. 
0 proprio texto constitucional refere-se especialmente aos agentes politicos, 
conferindo-lhes tratamento distinto dos demais agentes publicos. 

Esta em HEL Y LOPES MEIRELLES: 

" 
Agentes politicos: sao os componentes do Governo nos seus primeiros escaloes, 
investidos em cargos, fun~oes, mandatos ou comissoes, por nomea~ao, elei~ao, 
designa~ao ou delega~ao para o exercicio de atribui~oes constitucionais. Esses 
agentes atuam com plena liberdade funcional, desempenhando suas atribui~oes 
com prerrogativas e responsabilidades proprias, estabelecidas na Constitui~ao e 
em leis especiais. 

Os agentes politicos exercem fun~oes governamentais, judiciais e quase-judiciais, 
elaborando normas legais, conduzindo os negocios publicos, decidindo e atuando 
com independencia nos assuntos de sua competencia. Sao as autoridades publicas 
supremas do Governo e da Administra.;ao, na area de sua atua.;ao, pois nao sao 
hierarquizadas, sujeitando-se apenas aos graus e limites constitucionais e legais da 
jurisdi~ao. Em doutrina, os agentes politicos tern plena liberdade funcional, 
equiparavel a independencia dos juizes nos seus julgamentos, e, para tanto, ficam a 
salvo de responsabiliza~ao civil por seus eventuais erros de atua~ao, a menos que 
tenham agido com culpa grosseira, ma-fe ou abuso de poder . 
................. "(DAB, 263

• ed., 2001, p. 71/2). 
HEL Y observa, ainda, que essas prerrogativas sao outorgadas com objetivo de 
garantir o livre exercicio da fun~ao politica. 
"...................... ~~ 
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Realmente. a situa~ao dos que governam e decidem e bern diversa da dos que 
simplesmente administram e executam encargos tecnicos e profissionais, sem 
responsabilidade de decisao e op~oes politicas. Dai por que os agentes politicos 
precisam de ampla liberdade funcional e maior resguardo para o desempenho de 
suas fun~oes. As prerrogativas que se concedem aos agentes politicos nao sao 
privilegios pessoais; sao garantias necessarias ao pleno exercicio de suas altas e 
complexas fun~oes governamentais e decisorias. Sem essas prerrogativas funcionais 
os agentes politicos ficariam tolhidos na sua liberdade de opfYao e decisao, ante o 
temor de responsabiliza~ao pelos padroes comuns da culpa civil e do erro tecnico a 
que ficam sujeitos os funcionarios profissionalizados . 
............................. " ( ob. cit., p. 73). 
Nao tenho duvida de que esses agentes politicos estao regidos por normas proprias. 
Tudo decorre da peculiaridade do seu afazer politico. 
Todos aqueles que tern alguma experiencia da vida politica conhecem os riscos e as 
complexidades que envolvem as decisoes que rotineiramente sao tomadas pelos 
agentes politicos. 
Submeter essas decisoes aos paradigmas comuns e burocraticos que imperam na 
vida administrativa de rotina e cometer uma grotesca subversao. 
Sao muitas as razoes que levam nao poucos agentes incumbidos da persecu~ao a se 
esfor~ar para obter urn resultado positivo no julgamento contra autoridade de 
maior representatividade politica. 
E born que se o diga. 
Uns, na busca de notoriedade facil. 
Ve-se, muito, nos jornais. 
Outros, no proposito de participar, por outros meios, de debate politico. 
0 inadequado conhecimento da complexa pratica institucional no ambito da 
AdministrafYaO, tern levado a propositura de a~oes espetaculares. 
A maioria delas destituidas de qualquer fundamento. 
0 proposito notorio e de dar ao perseguidor uma aura de coragem e notoriedade e 
impor ao atingido o maior constrangimento possivel. 
Da-se ampla divulgafYao aos meios de comunica~ao". 

As tentativas de subrnissao, da probidade das autoridades 

constituidas, ao escrutinio das rnais variadas e insensatas rnodalidades de contesta<;ao 

inconseqiiente, tern mais de urn registro na jurisprudencia do Supremo Tribunal Federal. 
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A titulo de ilustrayao, e oportuno lembrar que, entre as varias 

taticas de "guerrilha judiciaria" utilizadas na confrontayao ilegitima das autoridades 

constituidas, uma das mais usuais e a "plantaf;ao" de fatos na imprensa, para que o investido 

de poder de fiscalizayao seja constrangido a dar inicio a procedimento de investigayao 

manifestamente infundado, mas "coberto" e "enquadrado" pela repercussao ja desonrosa e 

condenat6ria. 

Isto quando a propria autoridade de fiscaliza9ao nao e suspeita 

de conivencia com a linha de montagem do comercio de reputaf;oes. 

0 Supremo Tribunal Federal, ciente da gravidade do fato e de 

sua reiterayao, foi ao patamar da solu9ao radical do veto a instaurayao de procedimento de 

investigayao fundado em materia jornalistica- ou publicada em jornais, algo distinto. 

A ementa do julgado, na parte pertinente: 

AGRAVO REGIMENTAL EM PETI<;AO. CONTRATO DE PRESTA<;AO DE 
SERVI<;OS ADVOCATICIOS. QUEBRA DE SIGILO BANCARIO, FISCAL E 
TELEFONICO. MATERIAS JORNALiSTICAS. DUPLICIDADE DA NOTICIA
CRIME. 

1. ( ... ). 

2. Para autorizar-se a quebra dos sigilos bancario, fiscal e telefOnico, medida 
excepcional, e necessario que haja indicios suficientes da pratica de urn delito. A 
pretensao do agravante se ampara em meras materias jornalisticas, nao suficientes 
para caracterizar-se como indicios. 0 que ele pretende e a devassa da vida do 
Senhor Deputado Federal para fins politicos. E necessario que a acusa~ao tenha 
plausibilidade e verossimilhanc;a para ensejar a quebra dos sigilos bancarios, fiscal 
e telefonico. 

3. Declarac;ao constante de materia jornalistica nao pode ser acolhida 
fundamento para a instaurafi:ao de urn procedimento criminal. 

R~~~~ 

como 
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4. A materia jornalistica publicada foi encaminhada ao Ministerio Publico. A 
apresenta~ao da mesma neste Tribunal tern a finalidade de causar repercussao na 
campanha eleitoral, o que nao e admissivel. Agravo provido e pedido nao 
conhecido.(Pet 2805 AgR, Relator(a): Min. NELSON JOBIM, Tribunal Pleno, 
julgado em 13/11/2002, DJ 27-02-2004 PP-00020 EMENT VOL-02141-03 PP-
00655). 

Neste precedente, as palavras do Ministro Nelson Jobim e do Ministro Ilmar 
Galvao: 
0 SENHOR MINISTRO NELSON JOBIM (RELATOR) - Toda a prova sao folhas 
de jornais. 
E uma tecnica conhecida. 
Planta-se a materia para depois submete-la ao Supremo. 
( ... ) 
0 SENHOR MINISTRO ILMAR GAL V AO - 0 que se pode fazer e enviar esse 
material ao Ministerio Publico. 
0 SENHOR MINISTRO NELSON JOBIM (RELATOR)- Nao. Nego-me a aceitar 
o envio. 
Estamos sendo instrumento politico. 
Precisamos colocar os pes no chao, isto e um jogo politico. 
E nao podemos nos submeter a ele". 

No caso concreto, as exigencias fixadas pelo Supremo Tribunal 

Federal nao foram atendidas. 

Em 13 junho de 2.012, o Sindicato protocolou a Representa9ao 

contra o Juiz Federal. A inicial elenca fatos e circunstancias, em datas e situa9oes distintas, 

sendo a mais antiga vinculada ao ano de 2.006. 

0 Juiz Federal contestou, ponto por ponto, o amplo catalogo de 

acusa9oes. Antes de faze-lo, porem, sustentou que a iniciativa do Sindicato, inclusive contra 

fatos tao velhos, teria causa atual e politica. A argumenta9ao de Sua Excelencia: 
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"3. Antes de rebater, uma a uma, as imputa96es formuladas, o representado passa 
a relatar fatos que ocorreram no Forum Pedro Lessa e na ga Vara da Justi9a 
Federal em Sao Paulo a partir da deflagra9ao da greve de 2011 dos servidores do 
Poder Judici:irio da Uniao. 
4. No ano passado, quando foi deflagrada a greve dos servidores da Justi9a 
Federal, a Associa9ao dos Juizes Federais do Brasil- Ajufe acabara de anunciar 
o represamento, pelos juizes federais, das intima96es da Uniao e suas autarquias, 
e a greve dos magistrados por urn dia. A Ajufe tambem divulgara a possibilidade 
de greve dos juizes federais, por tempo indeterminado, se desatendidas suas 
reivindica96es. 
0 representado nao aderiu a nenhuma dessas iniciativas anunciadas pela Ajufe. 
Como ocorreu com todos os juizes federais da 3a Regiao, pelo que se sabe. 
Contudo, a imprensa dava como certa a adesao de todos os juizes federais do 
Brasil as medidas anunciadas pela Ajufe. 
0 representado entendeu manifestamente inconveniente e inoportuno dialogar 
com os servidores sobre a greve deles. Poderia parecer que os juizes federais 
estavam a utilizar a greve dos servidores como instrumento de pressao, a fim de 
atingir os objetivos do movimento anunciado pela Ajufe. 
E certo que ninguem sugeriu este tema para dialogo entre servidores e juizes. Mas 
nao seria oportuno nem conveniente que se suscitasse sequer a minima suspeita 
de que os juizes federais estavam a utilizar a greve dos servidores da Justi9a 
Federal para, por via transversa, paralisar as atividades do Poder Judici:irio da 
Uniao e pressionar OS Presidentes dos Poderes da Republica a atender as 
reivindica96es da magistratura federal. 
Qualquer duvida sobre a rela9ao entre a greve dos servidores e os fins pretendidos 
pelas medidas anunciadas pela Ajufe poderia gerar graves e imprevisiveis 
consequencias institucionais. 
( ... ) 
Tambem nao competia ao representado fazer nenhuma especie de acordo ou 
negocia9ao com os servidores sobre o modo como eles deveriam fazer a greve. 0 
representado nao e 0 empregador deles. A conduyaO da greve cabe as lideranyaS 
sindicais e aos servidores. Eles devem arcar com os onus do movimento. 
5. Alem disso, o representado entendia e ainda entende ser inconstitucional e 
ilegal a greve no Poder Judici:irio, quer de servidores, quer de juizes. A presta9ao 
jurisdicional deve ser ininterrupta. Trata-se de fun9ao essencial ao pleno 
funcionamento do Estado Democnitico de Direito. Pouco importa quanto os 
servidores e os juizes recebam para exercer suas atribui96es. 
Quem opta pela carreira no Poder Judici:irio deve saber que certos direitos de 
trabalhadores da iniciativa privada, e mesmo de servidores de outras carreiras que 
nao sao tipicas de Estado, como ode greve, nao podem ser exercidos nesse Poder. 
( ... ) 
6. 0 representado se posicionou claramente contra a greve dos servidores do 
Poder Judici:irio da Uniao. Essa postura gerou conflitos e contesta9oes entre ele e 
os servidores da ga Vara Civel da Justi9a Federal em Sao Paulo. 
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Alem disso, prejudicou, de modo dramatico, o relacionamento do representado 
com muitos dos servidores da 8a V ara - especialmente com os detentores de 
fun<;:oes comissionadas de dire<;:ao, chefia e assessoramento. 
7. Alem de o representado entender ser inconstitucional a greve, tambem deixou 
claro ser inaceitavel e ilegal o movimento pelos servidores titulares de fun<;:oes 
comissionadas de dire<;ao, chefia e assessoramento. 
( ... ) 
9. Iniciada a greve, o representado determinou ao diretor de Secretaria a anota<;:ao, 
no registro de ponto, das ausencias dos servidores justificadas com base nesse 
movimento, para futura compensa<;:ao das horas nao trabalhadas. 0 fundamento 
dessa determina<;ao eo artigo 2°, paragrafo tinico, da Resolu<;ao no 419/2005, do 
Conselho da Justi<;:a Federal, em vigor na epoca. Este dispositivo dispoe que as 
ausencias decorrentes de participa<;:ao de servidores em movimentos de greve 
serao transmitidas a area de recursos humanos. 
10. Os servidores em greve, nos poucos dias que compareciam ao trabalho, 
apresentavam produtividade muitissimo abaixo da media deles pr6prios. 0 
representado nao poderia admitir a minima suspeita de que o servidor que 
compareceu ao expediente e assinou o livro de ponto estaria a deixar de trabalhar 
corretamente, de forma intencional, em razao da greve. Afim de tentar prevenir 
eventual "opera<;:ao padrao", o representado estabeleceu, durante a greve, em 
ordem de servi<;o, produtividade diaria minima para os servidores. 0 representado 
entendia que era seu dever, como corregedor permanente dos servi<;:os da V ara, 
adotar medidas para evitar a paralisa<;ao total da Vara no periodo da greve. 
11. 0 movimento grevista nao se limitou a paralisar os servi<;:os da Vara. No 
periodo da greve houve muitos erros e omissoes na Secretaria e comportamentos 
abusivos no interior do Forum Pedro Lessa. Esses acontecimentos produziram 
conflitos e tensoes. 
12. Na Secretaria, aglomeravam-se no balcao advogados a aguardar atendimento. 
Os poucos servidores presentes pareciam os ignorar. A medida que se 
acumulavam advogados no balcao, de modo constrangedor, o diretor de 
Secretaria precisava intervir, para que os poucos servidores os atendessem. 
Nos autos de processos os erros se repetiam na Secretaria, nao se sabe se 
deliberadamente ou pela desorganiza<;ao gerada pela greve. 
Certidoes deixaram de ser lavradas pelos servidores ou o eram com muitos erros 
ou omissoes. 
Termos de abertura de conclusao eram abertos indevidamente, quando nem 
sequer ainda haviam sido cumpridas pela Secretaria todas as determina<;oes 
constantes de decisao anterior. 
Autos foram remetidos indevidamente a Uniao e ao Ministerio Publico, ainda no 
curso de prazo de publica<;ao no Diario de Justi<;:a eletronico, gerando a devolu<;ao 
de prazos. 
Peti<;:oes nao eram juntadas aos autos e se acumulavam sobre as mesas. A tensao 
era grande ante o risco de as peti<;oes serem perdidas. 
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Os poucos servidores que compareciam ao trabalho se limitavam a tentar juntar 
peti9oes aos autos, com atraso, e a receber autos do representado, que, sozinho, 
fez todos os despachos, decisoes, liminares, senten9as, expedi9ao de oficios, 
penhoras, consultas no BacenJud, Renajud, Receita Federal do Brasil etc., a fim 
de evitar a paralisa9ao total da V ara. 
0 representado ficou extremamente sobrecarregado pela imensa carga de trabalho 
e pelo esfor9o descomunal para mante-lo em dia, sem a ajuda de nenhum 
servidor, no longo periodo de greve. Pelo volume e acumula9ao avassaladores de 
tarefas, o representado correu grande risco de cometer erros que poderiam 
acarretar responsabilidade funcional. 
So faltou o representado juntar peti9oes aos autos, numerar as folhas destes e 
atender advogados no balcao da Secretaria. 0 resto foi feito somente pelo 
representado durante a greve. 0 representado sofreu grande desgaste fisico e 
mental. 
13. Mas os servidores nao se limitavam apenas a produzir pouco e a co meter 
erros e omissoes na Secretaria durante a greve. 0 movimento grevista, que 
deveria se restringir exclusivamente a parte externa do predio do Forum Pedro 
Lessa, ingressou no interior deste e foi muito alem da suspensao pacifica do 
servi9o. 
Nos corredores e Secretarias do Forum Pedro Lessa houve comportamentos 
abusivos e lamentaveis dos servidores. Os grevistas tomavam os corredores e as 
Secretarias do Forum. Faziam manifesta9oes agressivas e barulhentas. Usavam 
apitos e cometas. Berravam palavras de ordem contra os que nao estavam em 
greve. Pareciam torcidas de futebol organizadas. Prejudicavam a concentra9ao e o 
trabalho dos servidores e dos juizes, a fim de tentar paralisar totalmente a 
jurisdi9ao. Era impossivel se concentrar para ler, escrever e fazer audiencias. 
Os elevadores e o protocolo do Forum Pedro Lessa ficavam parados durante tais 
manifesta9oes dos grevistas. Estes ingressavam na fila do protocolo com supostos 
pedidos para ser protocolados. A fila do protocolo ficava longa e impedia os 
advogados de utiliza-lo. 
A entrada do Forum Pedro Lessa foi obstruida varias vezes. Os servidores 
impediam os advogados de ingressar no predio. Houve relato de luta fisica entre 
advogado e servidor na entrada deste Forum". 

Na Representa9ao, o Sindicato destaca "situa~ao especifica, 

vivenciada pelo servidor " (fls.l 0), "violentamente 

reprimido" pelo Juiz Federal, ainda "alvo de grosserias" e "gritos" (fls. 11 ). 
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0 Sindicato apresentou gravac;ao ambiental de conversa 

interceptada clandestinamente pelo servidor, no gabinete de trabalho do Juiz Federal. 

Alem disto, invocou a prova produzida na Sindicancia 

instaurada para a apura<;ao da conduta do citado servidor. 

E fato documentado, registre-se desde logo, o arquivamento da 

Sindicancia, por decisao da Juiza Federal Marisa Vasconcelos, entao Diretora do Foro em 

exercicio (fls. 195/201 do anexo). 

A partir da prova produzida na Sindicancia e da grava<;ao 

ambiental clandestina relacionadas ao citado servidor, o Sindicato iniciou o presente feito. 

A considera<;ao destas mesmas provas - e de todas as demais -

nao desqualifica a conduta do Magistrado. Atesta, isto sim, o alto grau de compromisso do 

Juiz Federal Clecio Braschi com a prestac;ao adequada do servic;o judichirio, a interac;ao 

positiva e continuada com os servidores, o assertivo e maduro respeito com o carater 

institucional do Poder Judiciario, cuja redu<;ao ao assembleismo corporativista - de Juizes 

ou servidores - seria manifestamente inconstitucional. 

A conduta do Juiz Federal deve ser analisada dentro do 

contexto no qual foi objeto de provocac;ao e execuc;ao. 

A analise da prova - de todas elas - indica que o servidor 

 nao foi vitima de urn Magistrado insensivel e "autoritario", 

como disse na conversa clandestinamente interceptada. 
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Segundo a sua ficha funcional, anexada na Sindicancia (fls. 37), 

o servidor  e Tecnico Judicario, titular de cargo vinculado a 

concorrido concurso publico de provas, vencido por quem tern nivel educacional da melhor 

qualidade. 

Desde 29 de mar~o de 2.006, trabalhava no Juizo presidido 

pelo Juiz Federal Clecio Braschi, localizado em predio simb6lico da Justi9a Federal do 

Brasil, em plena A venida Paulista, em uma das maiores metr6poles do mundo. 

A greve, cujo perfil o Juiz Federal Clecio Braschi bern 

descreveu, foi feita com a participa9ao direta do servidor : 

"ajudou a construir o movimento", declarou, reconhecendo-se ativo militante (fls. 47 do 

anexo). 

No curso da Sindicancia, o servidor obteve o adiamento de uma 

audiencia, porque estaria em gozo de ferias, "com viagem ja marcada para o exterior" (fls. 

76 do anexo). 

Trata-se, portanto, de adulto experiente, com nivel 

educacional excelente - confirmado em disputado concurso publico -, conhecedor do 

ambiente forense e do servi~o judiciario, familiarizado com a realidade social e politica 

de uma das maiores metr6poles do mundo, com vivencia no exterior e declarado militante. 

A folha de frequencia (fls. 125 do anexo) do servidor, no mes 

de dezembro de 2.011 - periodo da greve- e outra prova documental relevante, tambem 

inserida na Sindicancia, embora sequer analisada na sua defini9ao. 
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Nos primeiros dias de dezembro de 2.011, o servidor estava de 

ferias. Na semana de 5 (segunda-feira) a 9 (sexta-feira), consta a anota<;ao: "Greve". No dia 

12 (segunda-feira), o servidor esteve, na sede do Juizo, de 10:54 ate 16:00 horas. Depois: 

"Atestado Medico". 

0 incidente entre o servidor e o Magistrado teve curso, 

exatamente, nos dias 13 e 14 de dezembro. 

No dia 13, compareceu ao Juizo e lavrou a certidao alvo da 

polemica: "Em cumprimento a ordem de servi~o no 68, deste juizo, na reda~ao vigente 

nesta data, e, consequentemente, visando me resguardar de eventual responsabilidade 

funcional, certifico e dou fe ( ... )" (fls. 13 da Sindicancia). 

As ora<;oes "na reda~ao vigente nesta data" e "visando me 

resguardar de eventual responsabilidade funcional" sao impertinentes e sem fun<;ao, na 

tecnica judiciaria. 

Mas fizeram todo o sentido politico de instrumento de 

provoca~ao. Como mostra o documento de controle de freqtiencia, depois das ausencias 

reiteradas, houve o retorno do servidor ao Gabinete. 

Nao ao trabalho tecnico-judici::irio. Nem a militancia 

combativa .!: legitima, que Q Sindicato sempre soube exercer. 

A certidao provocativa e sem sentido tecnico certamente 

ensejaria a previsivel fiscaliza<;ao de urn Juiz Federal serio e diligente, como eo caso not6rio 

do Magistrado Clecio Braschi. 
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Qual a razao para a escolha das duas expressoes impertinentes -

"na reda~io vigente nesta data" e "visando me resguardar de eventual responsabilidade 

funcional" -? 

A ultima delas - "visando me resguardar de eventual 

responsabilidade funcional" - denota a confronta<;ao militante. 

0 Juiz Federal Clecio Braschi explica o motivo: 

"59. No periodo da greve dos servidores, o representado inseriu na ordem de 
servi~o n° 68, que versava sobre certidio de cumprimento das determina~oes 
judiciais e de decurso de prazo, as palavras "sob pena de responsabilidade 
funcional". 
Apesar da obviedade - nio ha duvida de que todos os atos de qualquer agente 
publico sao praticados sob pena de responsabilidade funcional -, pretendeu o 
representado deixar claro aos servidores grevistas que, nos poucos dias que 
compareciam ao servi~o, a greve deveria ficar do lado de fora da Vara e nio 
afastava o cumprimento dos deveres do cargo e das determina~oes judiciais. 
A medida se destinava a tentar evitar "opera~io-padrio" dos grevistas na 
Secretaria. No periodo da greve, o representado constatara a falta de 
lavratura de certidoes e erros e omissoes nestas, bern como a abertura 
indevida de termos de conclusio para decisio sem que tivessem sido 
cumpridas todas as determina~oes judiciais constantes da ultima decisio 
proferida nos autos" (fls. 191). 

Quanto a outra ora<;ao, e considerar que o Juiz Federal Clecio 

Braschi e conhecido, entre outras qualidades notaveis e not6rias, pelo apurado senso de 

organiza<;ao. Mantem permanente e intensa troca de experiencia com os seus servidores, 

inclusive pela via expedita e informal da intranet. 

Condensa, depois, por escrito, os procedimentos mais usuais, 

para facilitar a execu<;ao de suas decisoes. Nao importa o titulo da boa iniciativa: ordens de 

servi<;o, manual intemo da V ara, slimulas de orienta<;ao. 
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0 Juiz e corregedor permanente dos servi9os e tern o direito

dever de zelar pela boa execu9ao dos procedimentos. 

0 Sindicato, na peti9ao inicial da presente Representa9ao, acusa 

a suposta inseguranc;a na fixa9ao das orienta9oes, a sua constante altera9ao, a falta de 

comunica9ao com os servidores e o carater amea9ador das normas. 

A prop6sito, o Juiz Federal Clecio Braschi relatou o natural. 

Muda as orienta9oes, quando mudam as leis ou a interpreta9ao sobre elas (fls. 168/172). 

A ora9ao "na reda~ao vigente nesta data" tambem nao tinha 

fun9ao ou sentido tecnico. 

Seja como for, nao bastou o servidor voltar ao trabalho. Nem 

dar o passo adiante de fazer a certidao impertinente e provocativa. 

Era necessario capturar e registrar a rea9ao do Juiz Federal. 

Para isto, quando chamado para a previsivel reuniao de trabalho 

como Diretor de Secretaria eo Juiz Federal, o servidor fez a intercepta~ao clandestina da 

conversa (fls. 146). 

E certo que, na reuniao do dia 14, o Juiz Federal aparece 

desgastado, nervoso. Nao grita, mas fala em tom de voz mais elevado. Estava sob pressao 

psicologica intensa, que nao tinha origem gratuita, como se viu depois. 

De seu lado, o servidor atacou a ordem de servi9o do 

Magistrado como impertinente e injuriou Sua Excelencia como "autoritario". 
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A gravac;:ao da conversa foi clandestina. Mas apenas para o 

Juiz Federal. Tratou-se, porem, de ato coletivo de maguinacao. 0 audio eo laudo atestam 

que, depois de deixar o gabinete de trabalho do Magistrado, o servidor encontrou terceiros. 

Ha vozes sobrepostas e, entao, o servidor militante certifica o 

sucesso da emboscada: "acabou de falar" (fls. 188 do anexo ). 

Juntou, aqui na Corregedoria Regional, a gravac;:ao clandestina 

com a qual comprova a sua intromissao na independencia funcional do Poder Judiciario e 

o ataque a honra profissional do Juiz Federal. 

Consumada a provoca~ao, registrada a rea~ao, era, ainda, 

necessaria converter o autor da a~ao em vitima. 

Quando foi instado a prestar as primeiras informac;:oes, o 

servidor demonstrou frieza e calculo politico: 

"Voltamos aos fatos ocorridos no dia 14.12.2011. Apos o termino da reuniao 
(com o Juiz Federal), ao sair do gabinete por volta das 12:40h, o servidor 
voltou para sua mesa de trabalho na Secretaria e permaneceu ate as 13h10 
( ... ).As 13:10 o servidor, como fez nos ultimos 3 (tres) anos, saiu para almo~o 
e quando retornou, as 14:10 procurou a Se~ao de Acompanhamento 
Funcional, em vista de toda a situa~ao descrita e o fato de estar em processo 
de saida da aludida Vara Federal" (fls. 46). 

Ap6s obter a gravac;:ao clandestina, o servidor retomou para a 

"mesa de trabalho". 
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Aguardou mais 30 minutos e, entao, saiu para o almo9o, "como 

fez nos ultimos 3 (tres) anos". Voltou depois de uma hora e procurou a Se9ao de 

Acompanhamento Funcional. 

Trata-se do relato calculado, com a precisao dos minutos, de 

uma a~ao militante. Realizar a grava9ao clandestina, afrontar e injuriar o Juiz Federal, nada 

disto perturbou a confortavel rotina do servidor. 

Quando foi chamado uma segunda vez, na condi9ao ma1s 

desfavoravel de interrogado, o servidor imperturbavel deu lugar ao vulneravel e 

vitimizado: 

"(apos a reuniao como Juiz Federal) retornou para mesa, indo almo~ar em 
seguida; o clima estava muito tenso; nao conseguiu almo~ar oeste dia pois 
estava muito nervoso em razao do ocorrido; ao retornar conversou com os 
colegas e Sindicato, que o alertaram que deveria ir ao RH; compareceu ao 
RH para relatar o ocorrido e porque nao estava em condi~oes normais de 
saude" (fls.l29/130). 

A tatica defensiva e conhecida. Todos temos experiencia com 

este tipo de mudan9a de perspectiva, nas sucessivas narrativas oferecidas nas instruc;oes 

processuais. 

Depois de meia bora sentado a mesa de trabalho e do 

rotineiro almo~o - como declarou -, o servidor dirigiu-se a Se9ao de Acompanhamento 

Funcional, Setor de Psicologia Organizacional. 

0 Relat6rio de Atendimento Funcional (fls. 20/21 do anexo), 

subscrito pelo Apoio Especializado em Psicologia, antecipa e repete o libelo apresentado 

neste procedimento. N~~ 
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Nao menciona, porem, a grava9ao clandestina. A injfu"ia contra 

o Juiz Federal. A dificuldade do profissional serio e competente, para realizar a disciplina da 

greve, exigencia da lei £ da jurisprudencia plenaria do Supremo Tribunal Federal. 

Com a avalia9ao unilateral sumariamente encampada pelo 

servi9o de Apoio Especializado em Psicologia, qual teni sido o grau de tensao psicol6gica 

dos Magistrados instalados no edificio-simbolo da Justi9a Federal do Brasil, pois ainda e 

certo que tambem possuem alma e psiquismo? 

0 Setor de Psicologia foi alem de seus limites. Sem conhecer a 

extensao dos fatos. Ha, por certo, protocolos de conduta e urn deles deve acautelar a 

atividade de assistencia psicol6gica contra o engenho da manipula9ao sectaria. 

Quanto ao mais, nas acusa9oes, ha, nos autos, despachos de 

advertencia, para erros dos servidores. 0 tom e adequado e profissional. Quando reputa 

necessario, o Magistrado cobra acertos com mais energia. 

Chega, em situa9oes excepcionais, a fazer advertencia nos 

autos. Diz que nunca menciona urn servidor em particular. Mas ate isto poderia fazer. 

Juizes, partes, Advogados, servidores, todos sao fiscalizados e 

permanentemente confrontados com erros - ou o que dizem ser os erros, na dialetica dos 

interesses em conflito. 

0 Sindicato esta aqui a acusar o Juiz Federal Clecio Braschi de 

ser o protagonista das mais s6rdidas inffunias: autor de assedio moral, "extremamente frio", 

"rispido", "autoritario", grosseiro, inseguro na presta9ao jurisdicional, persecut6rio, 

atrabiliari o. 
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No caso das advertencias constantes nos autos, nao se vislumbra 

qualquer abuso do Magistrado. Nem Q Sindicato detalhou algum. 

Ainda quanto a intera9ao do Juiz Federal com os servidores, ha 

c6pia de correspondencia eletronica. Do servidor  com o Juiz Federal Clecio 

Braschi. 

A mensagem do Juiz Federal: "Aten~ao, . Voce tern 

cometido este erro sucessivamente. Chama de autora pessoa do sexo masculino. Eu 

venho corrigindo o erro mas ele tern se repetido" (fls. 150, do anexo ). 

0 erro do servidor esta descrito. 0 Juiz usou o tom pedag6gico 

adequado e respeitoso. 

Esta claro, como argumenta o Juiz Federal, que a presente 

Representa9ao pretende ser o coroamento do "rolo compressor" (fls. 162). 

A demonstrar, mais que tudo, a falta de amparo legal, ha a 

impugna9ao relacionada a proibi9ao de uso do telefone celular, na Secretaria da V ara. 

0 Juiz Federal regulamentou a proibi9ao em 2006. Nos mesmos 

termos das matines infantis e de outros locais de convivencia publica. 

"E proibido neste local qualquer modo de uso de telefone 

celular. Favor desliga-lo" (fls. 97), diz a norma. 

A vinganca politica e o espirito de antagonismo, nesta 

Representa9ao, sao evidentes. Nao houve limites para assacar velhas banalidades ou as mais 

graves e atuais injurias. -{:.J~"""- gr7-~~~2..,...P 
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0 Magistrado foi destratado, provocado, gravado 

clandestinamente e injuriado, apenas porque exerceu os deveres funcionais com 

consciencia, retidao e exatidao. 

Parece indiscutivel que a Representac;ao s6 tern propositos 

politicos de confronta~ao, como alegou o Juiz Federal. Nao ha razao para esgotar, ponto por 

ponto, o rol das imputac;oes - alem dos muitos analisados ate aqui. 

Seria descabida homenagem que a virtude procedimental 

prestaria ao manifesto vicio de conteudo. 

Como registrou a Ministra Ellen Gracie, em precedente plenario 

do Supremo Tribunal Federal - neste ponto acolhido por unanimidade (MS 24159 QO) -, 

"nao se podem erigir as garantias processuais para respaldar resultados espurios de 

uma prestidigita~ao forense. Nao e para isso que elas foram construidas atraves de 

seculos de civiliza~ao". 

De outro lado, quanto ao conteudo da Representac;ao, e 

suficiente anotar a orientac;ao do Supremo Tribunal Federal (RE 26839): "a ninguem e licito 

invocar, em beneficio proprio, a pratica de uma torpeza". 

E convergente a jurisprudencia do Superior Tribunal de 

Justi~a: 
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TRIBUTARIO. AGRAVO REGIMENTAL. REGIME TRIBUTARIO 
"SIMPLES". EXCLUSAO. RETROA<;AO DOS EFEITOS. 
POSSIBILIDADE. PREVISAO PROIBITIV A DA OP(:AO PELA 
EMPRESA JA EXISTENTE A EPOCA DA ADESAO. 
1. E firme a jurisprudencia entre as Turmas de Direito Publico no sentido da 
possibilidade de conferir efeitos retroativos ao ato de exclusao do regime 
tributario "SIMPLES", caso a Administra~ao constate que a empresa 
optante nao preenche os requisitos legais para a permanencia no sistema. 
2. No caso, a empresa optou pelo regime em 20.3.1997, ou seja, durante a 
vigencia da Lei n. 9.137/96. Portanto, a epoca do cadastro, deveria ter 
conhecimento da restri~ao contida no art. 9°, XIII, da referida legisla~ao, 
razao pela qual mostra-se descabida qualquer pretensao da empresa no 
sentido de beneficiar-se de sua propria torpeza. 
3. Agravo regimental nao provido. 
(AgRg no REsp 791.832/MG, Rei. Ministro MAURO CAMPBELL 
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2009, DJe 04/02/2010). 

0 certo eo alto grau de compromisso do Magistrado com a 

presta~ao adequada do servi~o judiciario, a intera~ao positiva e continuada com os 

servidores, o assertivo e maduro respeito com o carater institucional do Poder 

Judichirio, cuja redu9ao ao assembleismo corporativista - de Juizes ou servidores - seria 

manifestamente inconstitucional. 

0 Juiz Federal Clecio Braschi deduz pedido: requer "o 

arquivamento desta representa~ao, a fim de preservar a independencia, a autonomia e a 

coragem dos Juizes Federais do Brasil contra pressoes corporativistas de qualquer 

especie, evitando-se, ainda, inversao de valores com puni~ao a quem procurou trabalhar 

corretamente, e incentivo a quem fez, impunemente, centenas de horas de greve abusiva 

prejudicando o Poder Judiciario e os cidadaos" (fls. 198). 
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A postula9ao coincide com o magisterio do Supremo Tribunal 

Federal: "Estamos sendo instrumento politico. Precisamos colocar os pes no chao, isto e 

urn jogo politico. E nao podemos nos submeter a ele" (Pet 2805 AgR). 

Por estes fundamentos, determino o arquivamento da 

Representa9ao, com a intima9ao dos interessados: o Juiz Federal eo Sindicato. 

C6pia desta decisao: 

a) nos assentamentos funcionais do Juiz Federal Clecio Braschi, a titulo de 

ELOGIO a conduta funcional de Sua Excelencia; 

b) a Diretoria do Foro da Se9ao Judiciaria de Sao Paulo, para as providencias 

cabiveis, inclusive para a fiscaliza9ao dos protocolos de conduta adotados no 

Setor de Apoio Especializado em Psicologia e a sua observancia em rela9ao a 

servidores !: Magistrados; 

c) a Corregedoria do CN J. 

Sao Paulo, em 27 de janeiro de 2014. 

Desembargador Federal Fabi rieto de Souza 
Corregedor Regional da Justi~a Federal da 3a Regiao 
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