
MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA 33.081 DISTRITO 
FEDERAL

RELATORA : MIN. CÁRMEN LÚCIA

IMPTE.(S) :VERA ARAÚJO DE SOUZA 
ADV.(A/S) :OPHIR FILGUEIRAS CAVALCANTE JUNIOR 
IMPDO.(A/S) :PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA 
PROC.(A/S)(ES) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Vera Araújo de 
Souza,  com o objetivo de sustar parcialmente a decisão proferida pelo 
Conselho Nacional de Justiça – CNJ nos autos da Sindicância 0005448-
95.2011.2.00.0000,  que  determinou  a  instauração  de  processo 
administrativo  disciplinar  contra  a  impetrante  e  seu  afastamento  das 
funções judicantes.

A impetrante, desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará,  narra que,  à época dos fatos que originaram o procedimento em 
trâmite  no  CNJ,  era  juíza  titular  da  5ª  Vara  Cível  da  Comarca  de 
Belém/PA.

Relata que os fatos apurados originaram-se com a distribuição para a 
citada  Vara  da  Ação  de  Usucapião  Especial  0042434-21.2010.814.0301, 
ajuizada em 4/11/2010, em que se pretendia ver reconhecida a usucapião 
de R$2.307.777.919,43 (dois bilhões, trezentos e sete milhões, setecentos e 
setenta e sete mil, novecentos e dezenove reais e quarenta e três centavos) 
– depositado na conta corrente do autor no Banco do Brasil S/A, há mais 
de três anos, por meio de depósitos não identificados –, que, até aquele 
momento, não teria sido reclamado por ninguém. 

Noticia  que,  em 8/11/2010,  proferiu  decisão liminar nos seguintes 
termos:

“Considerando a  existência  de  fumus  boni  iuris (direito  do  
autor de garantir os valores depositados em suas contas bancárias no  
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Banco do Brasil) bem como o periculum in mora (prejuízo do autor  
se houver movimentação de mais valores), defiro o pedido de liminar  
para  que  o  Banco  do  Brasil  se  abstenha  de  realizar  qualquer  
movimentação no valor de R$ 2.307.777.919,43 depositado nas contas  
do requerente sob pena de multa diária de R$ 2.000,00”.

Prossegue,  afirmando  que,  em  18/11/2010,  foi  procurada  por 
representantes  do  Banco  do  Brasil  S/A,  que  lhe  afirmaram  ser  tal 
demanda “uma tentativa de fraude e que os envolvidos eram uma quadrilha que  
já havia tentado praticar o mesmo golpe em outra localidade”. 

Assenta,  então,  que,  em  obediência  ao  dever  de  imparcialidade, 
disse aos representantes do banco que “peticionassem nos autos com suas  
razões  e  juntassem os aludidos documentos,  haja  vista que,  como se sabe,  ao  
magistrado não é dado julgar com base em alegações informais das partes”. 

Além  de  contestar  a  ação  e  apresentar  incidente  de  falsidade 
documental,  o  Banco  interpôs,  em  22/11/2010,  agravo  de  instrumento 
visando reformar a decisão liminar proferida pela impetrante. 

No  entanto,  assevera  que,  antes  disso,  em  16/11/2010,  o  autor 
protocolizou pedido de desistência da ação, “o qual não foi apresentado à  
Magistrada e nem era do conhecimento do Banco, pois este retirara os autos de  
Cartório, só os devolvendo no final do expediente de 19/11/2010”. 

Aduz,  contudo,  que,  assim  que  os  autos  lhe  foram  conclusos, 
determinou ao réu que se manifestasse acerca do pedido de desistência 
formulado pelo autor.

Em 16/12/2010,  o banco peticionou nos autos  concordando com o 
pedido de desistência,  o que levou a magistrada impetrante a proferir 
sentença homologatória em 17/1/2011.

Não  obstante,  afirma,  o  Banco  do  Brasil  S/A efetuou  pedido  de 
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providências  ao  CNJ  narrando  supostas  práticas  de  infrações 
disciplinares pela impetrante, pois as decisões por ela proferidas teriam 
violado o  dever  de  imparcialidade e  de  prudência,  além de causarem 
risco à segurança da instituição e ao Sistema Financeiro Nacional.

Argumenta, todavia, ser fantasiosa a versão apresentada pelo banco, 
pois  a  decisão  liminar  que  proferiu  em  momento  algum  teria 
determinado  o  bloqueio,  a  penhora  ou  a  indisponibilidade  de  valores 
pertencentes ao Banco do Brasil S/A ou, ainda, autorizado que o autor 
sacasse os valores que aludia serem seus.

 
Sustenta, nessa linha, que “a liminar fora deferida no intuito de proibir  

ao banco que movimentasse os valores porventura existentes nas contas-correntes  
tratadas nos autos”, sem que fosse feita menção à necessidade de reserva 
de qualquer quantia pelo Banco.

Afirma,  além  disso,  que  a  proibição  determinada  pela  liminar 
abrangia  os  valores  depositados  nas  contas  de  titularidade  do  autor. 
Assim,  caso  tais  depósitos  não  existissem –  porque,  segundo  o  banco 
alega,  tratava-se  de  uma  fraude  –,  a  determinação  não  teria  nenhum 
efeito.

Ressalta,  ainda, que o provimento judicial  por ela proferido tinha 
natureza cautelar, a fim de garantir futuro provimento jurisdicional, 

“qual seja, evitar que o Requerido movimentasse os valores em  
tese depositados até que se verificasse a verdadeira propriedade do bem  
móvel,  o  que  por  si  só  impossibilitaria  qualquer  tipo  de  cessão  de  
direitos para terceiros, até porque em nenhum momento se reconheceu  
o direito do Autor a tais valores. Assim, a natureza da liminar é de  
cautelar e não de antecipação de tutela, não havendo qualquer violação  
ao  dever  de  diligência/prudência/cautela  a  que  estão  submetidos  os  
magistrados,  uma vez que não havia risco de ser liberado tal  valor  
para ninguém, nem para o autor, nem para terceiros”. 
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Ademais, sob a ótica da impetrante, não existia risco da cobrança de 
astreintes fixadas  na  decisão  liminar  ou  de  ordem de  bloqueio  on  line 
contra  o  banco,  uma vez  que,  para  tanto,  o  autor  teria  que  provar  a 
existência  dos  depósitos  e  a  posterior  transferência  dos  valores  pela 
instituição financeira.

Finaliza  a  abordagem  do  contexto  fático  mencionando  que  foi 
questionada  pelos  representantes  do  Banco  do  Brasil,  na  audiência 
solicitada  após  o  deferimento  da  liminar,  sobre  a  agilidade  em que o 
provimento jurisdicional  foi  proferido –  4  dias  após o ajuizamento da 
ação –, tendo respondido que a rapidez no julgamento adveio de “pressão 
de cima”. 

Alega,  no entanto,  que tal  expressão não possui  nenhuma relação 
com  pedido  ou  ordem  de  Desembargador,  como  entenderam  os 
representantes do banco. O seu significado, afirma, está relacionado aos 
prazos, às metas e às demais cobranças exercidas pelo próprio CNJ.

Esclarece, nesse sentido, que a celeridade na tramitação processual 
sempre  esteve  entre  suas  preocupações  no  exercício  da  atividade 
judiciante. 

Em  síntese,  por   essas  razões,  entende  injusta  a  instauração  de 
processo administrativo disciplinar para apurar supostas irregularidade 
em  sua  conduta,  embora  neste  writ ataque  apenas  a  ordem  de 
afastamento cautelar de suas funções judicantes.

Considera que o afastamento carece de fundamentação adequada, 
porquanto  amparado  somente  nos  mesmos  indícios  que  levaram  à 
instauração do PAD. 

A  seguir  essa  logica,  argumenta,  todo  processo  disciplinar 
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acarretaria o afastamento do magistrado, fato que,  entretanto, não tem 
amparo no ordenamento jurídico.

Nessa linha, afirma que somente poderia ser afastada em situações 
extraordinárias,  caso  representasse  óbice  à  investigação,  trouxesse 
prejuízo ao exercício da função judicantes ou houvesse outras situações 
excepcionais, que, porém, não se verificam.

Contrariamente, argumenta, “já se passaram três anos desde que os fatos  
ocorreram e  hoje  a  impetrante  está  investida  no  cargo  de  desembargadora do  
Tribunal  de  Justiça  do  Pará,  em  Câmara  Criminal,  não  possuindo  qualquer  
ingerência sobre a 5ª Vara Cível da comarca de Belém, onde as supostas infrações  
se deram”.

Requer, dessa forma, provimento liminar para suspender “a eficácia  
parcial do Acórdão proferido pelo CNJ, apenas no tocante ao seu afastamento  
cautelar, determinando-se o retorno da impetrante às funções judicantes”.

É o relatório necessário.

Decido o pleito liminar.

Com  efeito,  o  Conselho  Nacional  de  Justiça  deliberou,  à 
unanimidade, por instaurar processo administrativo disciplinar contra a 
impetrante, desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. 
Como  consequência,  impôs,  por  maioria,  seu  afastamento  cautelar  do 
cargo, vencidos os Conselheiros  Gisela  Gondin, Emmanoel Campelo e 
Fabiano Silveira no ponto. 

Quanto ao afastamento cautelar, destaco da referida decisão:

“Considerando a imputação de desvio funcional no exercício do  
cargo de magistrado, proponho, com esteio no art. 15, caput, da Res.  
135/2011, no art. 75 d RICNJ e do art. 27, § 3º, da LC nº 35/79, o  
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afastamento das sindicadas do cargo até decisão final.
A medida cautelar de afastamento lastreia-se na necessidade de  

assegurar a boa reputação do Poder Judiciário, fonte de legitimidade  
social.

Indícios sólidos sobre a conduta desonrosa de um magistrado o  
deslegitimam  a  continuar  decidindo  sobre  a  liberdade,  patrimônio,  
honra, direitos de personalidade. Queixar-se é lídimo a quem se nega  
direito,  se  impõe  sanção;  argumentar  que  houve  erro,  recorrer,  
reclamar  na  mídia.  Enfim,  não  se  conformar.  A falta  de  aplauso  é  
ínsita  a  atividade  jurisdicional.  Contudo,  envenena  a  vida  em  
sociedade a dúvida sobre a higidez moral da decisão do juiz. A menor  
suspeita de corrupção deita por terra a edificação moral que sustenta o  
poder jurisdicional. 

O ambiente forense deve respirar honestidade como bálsamo ao  
sofrimento  das  pessoas  que  procuram  socorro  para  os  direitos  que  
entendem lanhados.  Como se  sentiriam futuros  jurisdicionados  das  
reclamadas respirando dúvidas, insegurança ética?”.

 Penso,  contudo,  nesta  análise  perfunctória  dos  autos,  própria  da 
medida em espécie, que os motivos adotados não são idôneos a ensejar a 
manutenção  do  afastamento  da  impetrante,  por  inúmeras  razões  que 
passo a expor.

Com efeito, a situação em análise se assemelha,  mutatis mutandi,  a 
decretação  de  uma  prisão  com  base  tão  somente  na  gravidade  em 
abstrato do delito praticado ou na manutenção da ordem pública, o que a 
farta jurisprudência desta Suprema Corte tem rechaçado. 

A meu sentir,  assim como no decreto de privação da liberdade, o 
afastamento  cautelar  de  magistrado  deve  ser  adotado  cum grano  salis, 
limitando-se a medida – que considero extrema – para as hipóteses nas 
quais o contexto fático evidencia, a priori, a sua indiscutível necessidade.

No caso específico destes autos, considero não haver suporte fático a 
ensejar  a  manutenção  do  afastamento  da  magistrada de  suas  funções, 
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porquanto a fundamentação apresentada – necessidade de assegurar a 
boa reputação do Poder Judiciário, fonte de legitimidade social – não se 
mostra, por si só, suficiente para retirar a magistrada de suas funções, que 
em nada se assemelham àquelas exercidas no início da investigação.

Corrobora, também, a desnecessidade dessa providência extrema a 
constatação  de  que  já  se  passaram  mais  de  três  anos  dos  fatos  sem 
nenhuma conclusão e que hoje a impetrante não mais exerce suas funções 
junto  à  5ª  Vara  Cível  da  Comarca  de  Belém/PA,  não  possuindo,  a 
princípio,  nenhum  poder  de  ingerência  que  possa  dificultar  a 
investigação.

De fato, caso reintegrada, a impetrante participará de julgamentos 
colegiados,  o que torna ainda mais frágeis  os fundamentos da decisão 
cautelar de afastamento.

Pesa, ainda, em seu favor o fato de não responder a nenhum outro 
processo administrativo disciplinar.

Isto posto, ante a ausência de motivação idônea do ato impugnado, 
defiro o pedido liminar para suspender a decisão tomada pelo Plenário 
do  Conselho  Nacional  de  Justiça  tão  somente  no  ponto  em  que 
determinou o afastamento cautelar da impetrante de suas funções,  até 
julgamento  definitivo  deste  mandato  de  segurança,  sem  prejuízo  de 
regular prosseguimento do PAD no âmbito do CNJ e melhor exame da 
questão pelo Relator sorteado.

Comunique-se  ao  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Pará,  com 
urgência.

Dê-se  ciência  à  Advocacia-Geral  da  União,  para  que,  querendo, 
ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei 12.016/2009).
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Publique-se.

Brasília, 24 de julho de 2014.

Ministro RICARDO LEWANDOWSKI

Presidente em exercício
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