
Gabinete da Presidência

PROCESSO N° : 202102000262498 

NOME : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS- 

INTERESSADO 

ASSUNTO         : SINDICÂNCIA 

D E S P A C H O

Na reportagem veiculada no programa Fantástico  da

Rede Globo de televisão, na noite do dia 21 do corrente mês, foram

divulgados  áudios  de  uma  suposta  reunião/diálogo  entre  o  Padre

Robson de Oliveira e um advogado identificado como Cláudio Pinho.

Na  conversa  supostamente  travada  entre  os  dois

personagens acima nominados foi mencionado sobre o julgamento de

um  recurso  por  este  Tribunal  de  Justiça  envolvendo  a  AFIPE  –

Associação Filhos  do  Pai  Eterno,  e  uma outra  empresa.  Na referida

matéria jornalística, foi divulgado que a referida Associação obteve êxito

no desfecho do recurso.

Ainda  naquela  reportagem,  em  um  dos  áudios

divulgados, o advogado já nominado teria comentado com o Padre que

este último pagou R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para a relatora e

R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) seriam divididos entre os

Desembargadores que participaram do julgamento daquele recurso.
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Gabinete da Presidência

Depois  daquela  reportagem  jornalística,  outras

publicações  sobre  suposto  pagamento  de  valores  pelo  Padre  já

nominado aos julgadores do recurso acima referido foram publicadas na

imprensa televisiva e escrita.

No dia de ontem, a Desembargadora Amélia Martins de

Araújo e o Juiz Substituto em 2º Grau, Dr. Roberto Horácio de Rezende,

que  participaram  do  julgamento  do  recurso  mencionado  na  mídia,

apresentaram  a  esta  Presidência  requerimento  de  instauração  de

sindicância para apurar os atos praticados na condução e julgamento da

apelação cível  nº  5310522-47.2017.8.09.0149,  salientando a correção

do procedimento adotado, inclusive colocando à disposição o sigilo fiscal

e bancário.

Ao  receber  o  requerimento  dos  magistrados  acima

identificados, esta Presidência, considerando também a necessidade de

apuração e elucidação dos fatos, determinou a autuação e a conclusão

dos autos para determinar as providências necessárias.

Relatados os fatos, delibero:

A partir  da edição do programa Fantástico do último

domingo, na Rede Globo, foram divulgados áudios e notícias em jornais

eletrônicos e escritos e na televisão noticiando suposta conversa entre

advogado e o Padre Robson no sentido de que teria ocorrido pagamento

de valores a membros deste Tribunal para o julgamento de recurso de

interesse da AFIPE,  associação então administrada pelo  mencionado

Padre.
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Assiste  razão  aos  magistrados  Amélia  Martins  de

Araújo, Desembargadora, e ao Dr. Roberto Horácio de Rezende, Juiz

Substituto em 2º Grau, na postulação de apuração dos fatos noticiados

pela imprensa.

Registro que naquela mesma reportagem do programa

dominical  da Rede Globo e nas publicações posteriores da imprensa

televisiva  e  escrita  sobre  o  tema  foi  mencionada  a  existência  de

anotação  constando,  supostamente,  o  pagamento  de  R$  600.000,00

(seiscentos  mil  reais)  a  “desembargador”,  o  que  também  merece

apuração.

De outro lado, é também de interesse deste Tribunal de

Justiça a apuração dos fatos, para que não paire nenhuma dúvida sobre

a  lisura  da  conduta  dos  magistrados  mencionados  na  matéria  e  do

julgamento do recurso por este Tribunal.

Ademais,  prevê  a  Resolução  nº  135,  do  Conselho

Nacional de Justiça, competir ao Presidente a apuração preliminar de

eventuais fatos ou condutas imputadas a membro do Tribunal de Justiça

que possam ter  repercussão na  seara administrativa,  o  que também

consta do artigo 16, XXII, do Regimento Interno desta Corte.

Ante o exposto, acolhendo o requerimento apresentado

pela  Desembargadora Amélia Martins de Araújo e pelo Juiz Substituto

em 2º Grau, Dr. Roberto Horácio de Rezende e também por entender

este Presidente ser necessária a elucidação dos fatos publicizados pela
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imprensa,  fica,  na  seara  administrativa,  instaurado  procedimento

preliminar para colheita de provas visando a apuração do noticiado pela

mídia  nacional  e  local  envolvendo  o  julgamento  do  recurso  acima

identificado e, ainda, sobre o suposto “bilhete” informando o pagamento

de valor a um “desembargador”.

Determino, desde já, as seguintes providências:

1º  –  A  juntada  integral  dos  autos  da  apelação  nº

5310522-47.2017.8.09.0149,  julgada pela  1ª  Câmara Cível,  interposta

pela  AFIPE  –  Associação  Filhos  do  Pai  Eterno,  o  que  deverá  ser

providenciado pelo Sr. Diretor Judiciário deste Tribunal, no prazo de 05

(cinco) dias;

2º  –  Notifiquem-se  as  partes  que  figurem  naquele

recurso  de  apelação,   AFIPE  –  Associação  Filhos  do  Pai  Eterno,  e

Agropecuária Nova e Eterna Aliança Ltda., por meio de seus advogados

cadastrados  naqueles  autos,  para  manifestarem  no  presente

procedimento,  descrevendo  sobre  os  fatos  noticiados  na  imprensa  e

acima reportados, no prazo de 10 (dez) dias.

3º – A juntada de cópias das reportagens televisivas e

escritas contendo matérias jornalísticas sobre os fatos acima narrados, o

que deverá ser providenciado pelo Diretor do Centro de Comunicação

Social desta Corte de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias;

4º  – Notifique-se o Padre Robson de Oliveira,  então

representante da AFIPE – Associação Filhos do Pai Eterno, para que
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manifeste sobre os fatos narrados, podendo juntar documentos que lhe

interessar  e  que  possam ser  úteis  ao  esclarecimento  dos  fatos,  em

especial  sobre  o  áudio  em  que  mantém  conversa  com  suposto

advogado sobre pagamento de valores aos julgadores do recurso de

apelação acima referenciado, bem como sobre o “bilhete” em que está

escrito o valor de R$ 600.000,00 para “desembargador”, no prazo de 10

(dez) dias;

5º  –  Notifique-se  o  advogado  Cláudio  Pinho,  que

aparece  como  interlocutor  do  Padre  Robson  nas  aludidas  matérias

jornalísticas,  para  posicionar-se  frente  a  tais  fatos,  podendo  juntar

documentação que lhe interessar, no prazo de 10 (dez) dias.

6º – Determino que seja anexado aos autos gravação

das imagens de câmeras (CFT – circuito fechado de TV) instaladas nas

imediações  dos  gabinetes  dos  Desembargadores  Amélia  Martins  de

Araújo  e  Orloff  Neves  Rocha  e  do  Juiz  Substituto  em 2º  Grau,  Dr.

Roberto Horácio de Rezende, no período de 30 (trinta) dias anteriores

ao  julgamento  daquele  recurso  de  apelação,  visando  identificar  se

advogados ou pessoas vinculados à AFIPE -  Associação Filhos do Pai

Eterno,  em  especial  o  advogado  Cláudio  Pinho,  frequentaram  os

gabinetes daqueles magistrados no mencionado período.

7º  –  Notifiquem-se  os  membros  deste  Tribunal  que

participaram  do  julgamento  do  recurso  de  apelação  já  identificado,

Desembargadores Amélia Martins de Araújo,  Orloff  Neves Rocha e o

Juiz Substituto em 2º Grau, Dr. Roberto Horácio de Rezende, podendo

acompanhar o desenrolar deste procedimento e manifestar nos autos,
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na forma prevista no art. 11 da Resolução n. 135 do Conselho Nacional

de Justiça.

8º – Comunique-se a instauração deste procedimento

preliminar  ao  Conselho  Nacional  de  Justiça,  por  meio  da  douta

Corregedoria-Nacional de Justiça, e à Presidência do Superior Tribunal

de Justiça, encaminhando-lhes todas as peças deste procedimento

9º – Determino que o presente procedimento tramite na

forma  sigilosa,  até   nova  deliberação,  ficando  autorizada  apenas  a

divulgação  do  presente  despacho  instaurador  do  procedimento

preliminar de apuração.

Cumpra-se  e  faça  nova  conclusão  dos  autos  para

determinação de providências complementares.

Goiânia, 24 de fevereiro de 2021.

Desembargador CARLOS ALBERTO FRANÇA

   Presidente 
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