
(...)

 
X - determinar a realização de sindicância ou de processo administrativo, decidindo os que forem de sua
competência e determinando as medidas necessárias ao cumprimento da decisão;¿

 
Outrossim, tendo em vista que é dever deste Poder Judiciário, mediante seus Órgãos Correcionais, dirimir
qualquer dúvida que envolva a conduta dos seus agentes, relativa ao exercício de suas funções ou com
reflexo nela, bem como a natureza dos fatos narrados nos presentes autos DETERMINO, com arrimo no
Art. 40, X, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, a instauração da competente Sindicância
Investigativa, visando à apuração dos fatos apresentados, delegando poderes ao Exmo. Sr. Dr. José
Antônio Ferreira Cavalcante, Juiz Auxiliar desta Corregedoria de Justiça, com fulcro no art. 159 da Lei
Estadual n.º 5.008/81, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para a sua conclusão.

 
Baixe-se a competente Portaria. Dê-se ciência às partes. À Secretaria, para os devidos fins.

 
Belém (PA), 18/12/2020. 

 
Desa. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

 
Corregedora de Justiça da Região Metropolitana de Belém

 
 

 
 
 
PP. 0004386-85.2020.2.00.0814 

Reclamante: Itaú UNIBANCO S.A. e Itaú Corretora de Valores Mobiliários e Cambio S.A (Adv. Dr. Renato
Faig, OAB/RJ 170.097 e Dr. Rafael B. Fontelles, OAB/RJ 119.910) 
Interessado: RONDHEVEA Administração e Participações LTDA-ME (Adv. Dra. Josiana Gonzaga de
Carvalho, OAB/DF 41428). 
Reclamada: Dra. Rosana Lúcia de Canelas Bastos - Juíza de Direito do Juízo da 1ª Vara Cível e
Empresarial de Belém.
Decisão: Trata-se de PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS, autuado a partir de requerimento apresentado a
título de representação por ITAU UNIBANCO S.A, instituição financeira inscrita no CNPJ/MF sob o nº
60.701.190/0001-04 e ITAÚ CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO S.A., instituição
financeira inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.194.353/0001-64, para instauração de procedimento
administrativo disciplinar destinado a apurar as condutas da magistrada ROSANA LUCIA DE CANELAS
BASTOS, Juíza Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, na condução da ação de
prestação de contas nº. 0012488-09.2002.8.14.0301 e da ação indenizatória nº. 0035211-
78.2002.8.14.0301, com pedido de providências cautelares.

        Consta do expediente, o relato dos representantes sobre o histórico de acontecimentos processuais
referentes às duas ações ora aludidas, em especial da ação indenizatória, ressaltando, nesta, a ocorrência
de ato constritivo de elevados valores, efetivado via SISBAJUD, sem a precedente decisão judicial,
ignorando o princípio da ¿não surpresa¿ e os impactos à sobrevivência das empresas, gerando anseio em
seus acionistas.

        Seguiram as peticionantes com o resumo dos últimos acontecimentos na ação indenizatória, e
pugnaram pela instauração de procedimento contra a magistrada, com adoção de todas as medidas
assecuratórias da investigação e do processo judicial (a fim de impedir efeitos concretos da decisão
e acesso imediato aos autos.

     Analisadas as razões apresentadas e observados os documentos trazidos, esta corregedoria
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verificando indícios de inobservância de norma processual ou inversão tumultuária (decisão não
previamente cadastrada e negativa de acesso aos autos) - que, em cotejo com outros eventuais elementos
probatórios, podem vim a  implicar em infração disciplina - DECIDIU receber a RECLAMAÇÃO e,
considerando o art. 8º da Resolução 135/2011-CNJ- determinou a imediata apuração dos fatos
narrados, com a notificação da magistrada sobre o conteúdo, a fim de que se manifestasse, no
prazo de 05 dias.

Ademais, fora negado o pedido de afastamento cautelar da magistrada da presidência do processo com
fundamento em parcialidade, por se tratar de medida de cunho processual, de atribuição do relator, em
eventual procedimento próprio.

Outrossim, no que concerne ao pedido de suspensão da constrição efetivada no processo, também fora
indeferida em razão de se constituir em questão que demanda análise de matérias tipicamente judiciais,
tais quais a existência de direito e risco de dano (na hipótese de decisão) ou, a existência de inversão
tumultuária (hipótese de ato praticado a despeito de decisão) ou, ainda, em ação fundada no abuso de
autoridade (na hipótese de inviabilidade de recurso ou correição parcial) ¿ todos instrumentos dotados de
mecanismos aptos a evitar riscos decorrentes dos efeitos do ato ou omissão da magistrada em sua
atuação judicial.

 De toda sorte, considerando as notícias de imparcialidade, e os indicativos de tumulto processual  - que
podem implicar em inobservância do zelo pela legislação vigente e, por conseguinte, em infração
disciplinar - por questão de cautela, dentro dos limites de atribuição desta corregedoria, fora determinado à
magistrada que se abstivesse de proceder qualquer liberação dos respectivos valores, até que a questão
referente ao bloqueio seja efetivamente apreciada, em decisão judicial (tutela de urgência ou final) superior
a ser proferida no bojo dos expedientes próprios (correição parcial, incidente de suspeição ou ações
judiciais específicas, a escolha da parte e seus representantes) eventualmente movidos pelas partes, no
prazo legal, com fim de desbloqueio.

Registre-se que a decisão fora encaminhada ao CNJ.

Após publicada a decisão desta corregedoria, vieram ao expediente duas manifestações:

1ª) manifestação das ora reclamantes (ITAU UNIBANCO S.A e ITAÚ CORRETORA DE VALORES
MOBILIÁRIOS E CÂMBIO S.A.) em que requerem seja reconsiderada a decisão, para que seja
efetivamente apurada a falta funcional e, em especial para que se promova o afastamento cautelar da
magistrada da presidência dos feitos;

2ª) manifestação da RHONDEVEA (parte no cumprimento de sentença) interessada em reverter a
determinação cautelar desta corregedoria - alternativamente, em caso de não reconsideração, requer
processamento como recurso ao Conselho da Magistratura.

Quanto ao pedido da (1ª manifestação), observou-se que as faltas funcionais cujos indícios foram
identificados se encontram em efetiva apuração, seguindo-se com o devido procedimento, com vista à
investigação concernente, nos termos da Resolução 135/2011-CNJ. Ressaltou-se, ainda que, conforme
fartamente fundamentado na decisão anterior, o afastamento cautelar da magistrada da presidência dos
processos em razão dos fundamentos suscitados pelo requerente (alegação de parcialidade), é questão
afeta à esfera judicial e possui instrumentos processuais próprios - dotados de mecanismos aptos,
pertinentes, eficientes e suficientes a qualquer tipo de acautelamento - expressamente previstos na
legislação civil, de modo a afastar a excepcionalidade pretendida, no âmbito administrativo.

  Quanto ao pedido da interessada RHONDEVEA (2ª manifestação), observou-se que a determinação
procedida por cautela - para que a magistrada se abstenha de promover liberação antes da manifestação
de órgão superior judicial - não se trata de intervenção da esfera judicial, antes, trata-se de devida
orientação para que a mesma observe o dever funcional de respeitar a legislação processual. Mantido,
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PROCESSO Nº 0005926-71.2020.2.00.0814

 
REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO

 
REQUERENTE: MÁRIO SEBASTIÃO BRAGA XAVIER DE MELO - IDOSO

 
REQUERIDO: TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO PARÁ

 
REF. PROCESSO N.º 0830349-92.2019.8.14.0301

 
 Decido: (...) . Da leitura das informações que integram estes autos, aliadas à pesquisa realizada no
sistema PJe em 23/12/2020, apura-se que os autos do processo nº 0830349-92.2019.8.14.0301, objeto
dessa representação, obtiveram várias movimentações e estão em pauta, aguardando a sessão de
julgamento agendada para o dia 10/02/2021.

 
Destarte, à luz do princípio da razoabilidade, não há que se falar em atraso processual decorrente de ato

portanto o entendimento segundo o qual a cautela procedida não manifesta "imiscuir-se" algum da
corregedoria na esfera judicial, uma vez que não anula, não reforma, nem suspende a decisão já proferida
(bloqueio), apenas determina que aguarde as decisões judiciais superiores a respeito da matéria antes de
proferir nova decisão.

 Dessa forma foram ratificados os termos da decisão anteriormente proferida por este órgão e, diante da
ausência de reconsideração, encaminhado o Recurso da interessada Rhondevea ao Conselho da
Magistratura do TJPA.

A requerida apresentou informações que estão sob análise.

As comunicações desta CJRMB junto ao CNJ, sobre o presente, encontram-se vinculados no PP. N.
0007799-26.2020.2.00.0000, no qual consta certificada, em 24.09.2020, a existência de Reclamação
Disciplinar n. 0007737-83.2020.2.00.0000, com matéria semelhante.

Diante do exposto, pertinente se consulte o órgão de controle superior, a fim de se esclarecer se a RD
mencionada (0007737-83.2020.2.00.0000) se ocupa da referida apuração e se diante da confirmação,
deve este órgão (CJRMB) continuar ou não com a apuração local.

Oficie-se à Corregedoria Nacional de Justiça solicitando a orientação concernente. Ciência à Presidência
do TJPA. Ciência ao requerente. Ciência ao interessado. Ciência à requerida. Utilize-se cópia do presente
como ofício.

À Secretária para os devidos fins.

Belém, 18/12/2020. 

Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Corregedora de Justiça da Região Metropolitana de Belém
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