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De ordem do Exmo. Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador Bernardo
Moreira Garcez Neto, encaminho ofício nº 90/2020 com as medidas tomadas por
esta Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 
Cordialmente,
Roberta Dardeau
ASCNJ
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Conselho Nacional de Justiça

Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0002170-71.2020.2.00.0000

Requerente:
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 
CGJRJ

Requerido: CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA
 

                                                                                DECISÃO

Cuida-se  de  Pedido  de  Providências  no  qual  o  CORREGEDOR-GERAL  DA

JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO comunica à Corregedoria Nacional de Justiça

que foi instaurado o  Procedimento Investigatório n. 0076454-55.2019.8.19.000 para apurar a

conduta do Juiz de Direito PAULO ASSED ESTEFAN.

 O Corregedor-Geral da Justiça do TJRJ determinou a expedição de ofícios a

todos os juízos com competência para os processos da Lei Federal n. 11.101/2005 (Lei de

Falências),  requerendo  informação  sobre  os  auxiliares  da  Justiça,  sendo  instaurado  um

procedimento para cada Vara. 

Em  relação  ao  investigado,  o  procedimento  foi  aberto  especificamente  para

apurar  indevida  designação  de  auxiliar  da  justiça  para  oficiar  na  4ª  Vara  Empresarial  da

Comarca do Rio de Janeiro/RJ.

É, no essencial, o relatório. 

O presente expediente deve ser sobrestado até a conclusão das investigações

pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

Ante o exposto, determino o sobrestamento deste Pedido de Providências pelo

prazo de 120 dias para a conclusão do Procedimento Investigatório, devendo o Tribunal de

Justiça do Estado do Rio de Janeiro informar seu resultado à Corregedoria Nacional no prazo

de 15 dias.

À Secretaria Processual para que proceda à reautuação deste expediente para
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fluxo da Resolução n. 135/CNJ e retifique sua autuação, passando a constar no polo passivo

Paulo Assed Estefan.

Brasília, data registrada no sistema.

MINISTRO HUMBERTO MARTINS

Corregedor Nacional de Justiça
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Conselho Nacional de Justiça

Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0002170-71.2020.2.00.0000

Requerente:
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 
CGJRJ

Requerido: CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA
 

                                                                                DECISÃO

Cuida-se  de  Pedido  de  Providências  no  qual  o  CORREGEDOR-GERAL  DA

JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO comunica à Corregedoria Nacional de Justiça

que foi instaurado o  Procedimento Investigatório n. 0076454-55.2019.8.19.000 para apurar a

conduta do Juiz de Direito PAULO ASSED ESTEFAN.

 O Corregedor-Geral da Justiça do TJRJ determinou a expedição de ofícios a

todos os juízos com competência para os processos da Lei Federal n. 11.101/2005 (Lei de

Falências),  requerendo  informação  sobre  os  auxiliares  da  Justiça,  sendo  instaurado  um

procedimento para cada Vara. 

Em  relação  ao  investigado,  o  procedimento  foi  aberto  especificamente  para

apurar  indevida  designação  de  auxiliar  da  justiça  para  oficiar  na  4ª  Vara  Empresarial  da

Comarca do Rio de Janeiro/RJ.

É, no essencial, o relatório. 

O presente expediente deve ser sobrestado até a conclusão das investigações

pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

Ante o exposto, determino o sobrestamento deste Pedido de Providências pelo

prazo de 120 dias para a conclusão do Procedimento Investigatório, devendo o Tribunal de

Justiça do Estado do Rio de Janeiro informar seu resultado à Corregedoria Nacional no prazo

de 15 dias.

À Secretaria Processual para que proceda à reautuação deste expediente para
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fluxo da Resolução n. 135/CNJ e retifique sua autuação, passando a constar no polo passivo

Paulo Assed Estefan.

Brasília, data registrada no sistema.

MINISTRO HUMBERTO MARTINS

Corregedor Nacional de Justiça
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Conselho Nacional de Justiça
 

CERTIDÃO
Certifico a reautuação do presente feito para adequação ao fluxo da Resolução nº 135/CNJ e
inclusão de PAULO ASSED ESTEFAN no polo passivo, nos termos da Decisão de ID 3912476.
Brasília, 14 de abril de 2020.

 
Secretaria Processual do Conselho Nacional de Justiça

Seção de Autuação e Distribuição

Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0002170-71.2020.2.00.0000
Requerente: CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CGJRJ
Requerido: PAULO ASSED ESTEFAN

Num. 3938174 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA - 14/04/2020 13:46:38
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20041413463788700000003562536
Número do documento: 20041413463788700000003562536



 

Excelentíssimo Senhor Corregedor Nacional,
 
De ordem do Exmo. Sr. Des. Claudio de Mello Tavares, Presidente do TJRJ, manifesto ciência da
decisão de sobrestamento do feito e informo que a Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado
foi comunicada a respeito da requisição de informações a serem prestadas ao final do prazo de
suspensão do processo.
 
Bruno Antonucci
GABPRES - ASCNJ
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Conselho Nacional de Justiça

Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0002170-71.2020.2.00.0000

Requerente:
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 
CGJRJ

Requerido: CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA
 

                                                                                DECISÃO

Cuida-se  de  Pedido  de  Providências  no  qual  o  CORREGEDOR-GERAL  DA

JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO comunica à Corregedoria Nacional de Justiça

que foi instaurado o  Procedimento Investigatório n. 0076454-55.2019.8.19.000 para apurar a

conduta do Juiz de Direito PAULO ASSED ESTEFAN.

 O Corregedor-Geral da Justiça do TJRJ determinou a expedição de ofícios a

todos os juízos com competência para os processos da Lei Federal n. 11.101/2005 (Lei de

Falências),  requerendo  informação  sobre  os  auxiliares  da  Justiça,  sendo  instaurado  um

procedimento para cada Vara. 

Em  relação  ao  investigado,  o  procedimento  foi  aberto  especificamente  para

apurar  indevida  designação  de  auxiliar  da  justiça  para  oficiar  na  4ª  Vara  Empresarial  da

Comarca do Rio de Janeiro/RJ.

É, no essencial, o relatório. 

O presente expediente deve ser sobrestado até a conclusão das investigações

pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

Ante o exposto, determino o sobrestamento deste Pedido de Providências pelo

prazo de 120 dias para a conclusão do Procedimento Investigatório, devendo o Tribunal de

Justiça do Estado do Rio de Janeiro informar seu resultado à Corregedoria Nacional no prazo

de 15 dias.

À Secretaria Processual para que proceda à reautuação deste expediente para
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fluxo da Resolução n. 135/CNJ e retifique sua autuação, passando a constar no polo passivo

Paulo Assed Estefan.

Brasília, data registrada no sistema.

MINISTRO HUMBERTO MARTINS

Corregedor Nacional de Justiça
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14/09/2020 SEI/TJERJ - 1086638 - Ofício
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TRIBUNAL DE JUSTICA
PRESIDENCIA DO TJ
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TJ
GABPRES - ASSESSORIA PARA ASSUNTOS REFERENTES CNJ

OFÍCIO

Ofício GABPRES-ASCNJ nº 222/2020 

Processo SEI TJRJ nº 2020-0657511 

Ref. PP nº 0002170-71.2020.2.00.0000 

 

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2020. 

  

Excelentíssimo Senhor Corregedor, 
  
Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para esclarecer que tramita de

forma sigilosa o Procedimento Investigatório Criminal nº  0076454-55.2019.8.19.0000, instaurado para
apurar conduta do juiz Paulo Assed Estefan, conforme informado pela Corregedoria-Geral da Justiça do
Estado do Rio de Janeiro. 

  
Nesse sentido, considerando o posicionamento já manifestado por essa Egrégia

Corregedoria Nacional de Justiça no sentido de que apenas o acompanhamento dos procedimentos sujeitos
à disciplina da Resolução CNJ nº 135/2011 se insere na sua esfera de atribuições, informo que não há
procedimento administrativo de natureza disciplinar (PAD) tramitando no Órgão Especial do TJRJ em face
do Requerido. 

  
Quanto à possível existência de sindicâncias em face do magistrado, por se tratar de

matéria de competência da e. CGJ-RJ, esta Presidência não tem ciência de eventuais procedimentos em
trâmite sigiloso naquele órgão. 

 
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exa. votos de estima e consideração. 

  

Desembargador CLAUDIO DE MELLO TAVARES 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

  

  

Ao Excelentíssimo Senhor 

Ministro LUIZ FUX

Corregedor Nacional de Justiça em exercício 
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Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO DE MELLO TAVARES, Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em 14/09/2020, às 16:11, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
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2020-0657511 1086638v4

Num. 4115191 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: BRUNO DA FONSECA ANTONUCCI NUNES - 14/09/2020 16:49:33
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091416493360800000003719803
Número do documento: 20091416493360800000003719803



 

09/09/2020 Resultado da consulta processual
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As informações aqui contidas não produzem efeitos legais.
Somente a publicação no DJERJ oficializa despachos e decisões e estabelece prazos.

TJ/RJ - 09/09/2020 12:08 - Segunda Instância

Processo N : 0076454-55.2019.8.19.0000 ( Clique aqui para visualizar.  ) 

PROCESSO SIGILOSO

Retornar à página anterior

o

Privacidade  - Termos
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RES: CNJ solicita certidão

SETOE-SEPRI-Serviço de Processamento Criminal <setoe.sepri@tjrj.jus.br>
Ter, 08/09/2020 17:18
Para:  Assessoria CNJ <assessoriacnj@tjrj.jus.br>
Cc:  Regineide Anete Reis <regineyde@tjrj.jus.br>

Prezado Assessor
 
Cer�fico que, através de pesquisa realizada no sistema e-JUD, verifiquei que não há em tramitação neste
Órgão Especial Processo Administra�vo Disciplinar (PAD) em face do Magistrado PAULO ASSED ESTEFAN.
 
Atenciosamente
 
 

LUISI DANELLI ROCHA
Técnico de A�vidade Judiciária
Matrícula 01/25638
Serviço de Processamento Criminal
Divisão de Processos Judiciais
Secretaria do Tribunal Pleno e do Órgão Especial
Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Tel: + 55(21) 3133-2250

 
 
 
 
 
De: Regineide Anete Reis <regineyde@tjrj.jus.br> 
Enviada em: terça-feira, 8 de setembro de 2020 10:22
Para: SETOE-SEPRI-Serviço de Processamento Criminal <setoe.sepri@tjrj.jus.br>
Assunto: ENC: CNJ solicita cer�dão
 
Senhora Chefe de Serviço,
Atender à solicitação.
Atenciosamente,
Regineyde Anete Reis
Secretária
 

De: Assessoria CNJ <assessoriacnj@tjrj.jus.br> 
Enviada em: terça-feira, 8 de setembro de 2020 10:18
Para: Regineide Anete Reis <regineyde@tjrj.jus.br>
Assunto: CNJ solicita cer�dão
 
Prezada Regineide,
  
De ordem do Exmo. Sr. Des. Presidente e visando instruir os autos dos PPs 2170-71, 2181-03, 2166-34 e 2177-
63 que tramitam no CNJ, solicito a gen�leza de cer�ficar, de forma individual, a existência de procedimento
administra�vo de natureza disciplinar em face dos magistrados PAULO ASSED ESTEFAN, LUIZ ALBERTO
CARVALHO ALVES, FERNANDO CESAR FERREIRA VIANA E JOÃO LUIZ AMORIM FRANCO.
  
Atenciosamente,
 
 

  
Bruno da Fonseca Antonucci Nunes
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Conselho Nacional de Justiça

Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0002170-71.2020.2.00.0000

Requerente: CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CGJRJ

Requerido: PAULO ASSED ESTEFAN

DESPACHO

Ao relatório da decisão anteriormente proferida nestes autos (ID 3912476),

acrescento  que  o  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  prestou  novas

informações, das quais se destaca (ID 4115191):

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para esclarecer que

tramita de forma sigilosa o Procedimento Investigatório Criminal nº 0076454-

55.2019.8.19.0000,  instaurado  para  apurar  conduta  do  juiz  Paulo  Assed

Estefan, conforme informado pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado

do Rio de Janeiro.

Nesse  sentido,  considerando  o  posicionamento  já  manifestado  por  essa

Egrégia  Corregedoria  Nacional  de  Justiça  no  sentido  de  que  apenas  o

acompanhamento  dos  procedimentos  sujeitos  à  disciplina  da  Resolução

CNJ nº 135/2011 se insere na sua esfera de atribuições, informo que não há

procedimento  administrativo  de  natureza  disciplinar  (PAD)  tramitando  no

Órgão Especial do TJRJ em face do Requerido.

Quanto à possível existência de sindicâncias em face do magistrado, por se

tratar de matéria de competência da e. CGJ-RJ, esta Presidência não tem

ciência de eventuais procedimentos em trâmite sigiloso naquele órgão.

Conforme  se  depreende  do  Ofício  GABPRES-ASCNJ  nº  222/2020  (ID

4115191),  a  Presidência  do  TJRJ  informou  que  tramita  Procedimento  Investigatório

Criminal  (nº  0076454-55.2019.8.19.0000)  em  desfavor  do  Magistrado  Paulo  Assed

Estefan, contudo, “quanto à possível existência de sindicâncias em face do magistrado,

por se tratar de matéria de competência da e. CGJ-RJ, esta Presidência não tem ciência

de eventuais procedimentos em trâmite sigiloso naquele órgão”.

Diante  disto,  são  necessárias  mais  informações  a  fim  de  avaliar  a

necessidade de atuação da Corregedoria Nacional de Justiça no caso em comento. 
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Conselho Nacional de Justiça

Pelo  exposto,  oficie-se  à  Corregedoria-Geral  do  Tribunal  de  Justiça  do

Estado do Rio de Janeiro para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a

existência  de  sindicância  em  face  do  magistrado  Paulo  Assed  Estefan  e,  caso  haja

sindicância aberta, providencie a juntada da cópia da inicial do procedimento e respectiva

documentação, das informações prestadas pelo magistrado requerido, acompanhadas de

documentos.

Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. 

Brasília, data registrada no sistema.

 Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
 Corregedora Nacional de Justiça

 A35/Z04
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Conselho Nacional de Justiça

Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0002170-71.2020.2.00.0000

Requerente: CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CGJRJ

Requerido: PAULO ASSED ESTEFAN

DESPACHO

Ao relatório da decisão anteriormente proferida nestes autos (ID 3912476),

acrescento  que  o  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  prestou  novas

informações, das quais se destaca (ID 4115191):

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para esclarecer que

tramita de forma sigilosa o Procedimento Investigatório Criminal nº 0076454-

55.2019.8.19.0000,  instaurado  para  apurar  conduta  do  juiz  Paulo  Assed

Estefan, conforme informado pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado

do Rio de Janeiro.

Nesse  sentido,  considerando  o  posicionamento  já  manifestado  por  essa

Egrégia  Corregedoria  Nacional  de  Justiça  no  sentido  de  que  apenas  o

acompanhamento  dos  procedimentos  sujeitos  à  disciplina  da  Resolução

CNJ nº 135/2011 se insere na sua esfera de atribuições, informo que não há

procedimento  administrativo  de  natureza  disciplinar  (PAD)  tramitando  no

Órgão Especial do TJRJ em face do Requerido.

Quanto à possível existência de sindicâncias em face do magistrado, por se

tratar de matéria de competência da e. CGJ-RJ, esta Presidência não tem

ciência de eventuais procedimentos em trâmite sigiloso naquele órgão.

Conforme  se  depreende  do  Ofício  GABPRES-ASCNJ  nº  222/2020  (ID

4115191),  a  Presidência  do  TJRJ  informou  que  tramita  Procedimento  Investigatório

Criminal  (nº  0076454-55.2019.8.19.0000)  em  desfavor  do  Magistrado  Paulo  Assed

Estefan, contudo, “quanto à possível existência de sindicâncias em face do magistrado,

por se tratar de matéria de competência da e. CGJ-RJ, esta Presidência não tem ciência

de eventuais procedimentos em trâmite sigiloso naquele órgão”.

Diante  disto,  são  necessárias  mais  informações  a  fim  de  avaliar  a

necessidade de atuação da Corregedoria Nacional de Justiça no caso em comento. 
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Conselho Nacional de Justiça

Pelo  exposto,  oficie-se  à  Corregedoria-Geral  do  Tribunal  de  Justiça  do

Estado do Rio de Janeiro para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a

existência  de  sindicância  em  face  do  magistrado  Paulo  Assed  Estefan  e,  caso  haja

sindicância aberta, providencie a juntada da cópia da inicial do procedimento e respectiva

documentação, das informações prestadas pelo magistrado requerido, acompanhadas de

documentos.

Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. 

Brasília, data registrada no sistema.

 Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
 Corregedora Nacional de Justiça

 A35/Z04
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Certifico que encaminhei por meio eletrônico ao Conselho Nacional de Justiça o Ofício n° 044
/2021 -ASCNJ-CGJ, contendo as informações solicitadas, conforme comprovante retro. 
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PP 0000398-07.2021.2.00.0819

 
 

DESPACHO
Oficie-se ao CNJ solicitando a prorrogação de prazo para a resposta quanto à existência de
sindicâncias em face do Magistrado nesta Corregedoria Geral da Justiça, tendo em vista a posse
da nova administração do TJRJ, no ultimo dia 05/02/2021, o que inviabilizou a observância do
referido prazo.
Registra-se que há inúmeros procedimentos para responder junto ao Egrégio Conselho Nacional
de Justiça, com prazo terminando na data de hoje,  além de três sistemas distintos de informática
que são responsáveis pelo trâmite e cadastramento de todas as sindicâncias em face de
Magistrados, os quais não se comunicam entre si, a saber: PJE-COR, SEI e E-PROT. 
Dessarte, torna-se necessária a dilação temporal para busca eficaz em cada um desses sistemas
com a extração/cópia de eventuais peças para instruir a informação pretendida. 
 
 

LUIZ MARCIO VICTOR ALVES PEREIRA 
Juiz Auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça 
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Conselho Nacional de Justiça

Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0002170-71.2020.2.00.0000

Requerente: CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CGJRJ

Requerido: PAULO ASSED ESTEFAN

DESPACHO

Ao relatório da decisão anteriormente proferida nestes autos (ID 3912476) e

do despacho de Id 4204419, acrescento que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de

Janeiro solicitou prorrogação do prazo para apresentar resposta ao requerimento desta

Corregedoria Nacional de Justiça, conforme despacho in verbis (ID. 4257961):

Oficie-se ao CNJ solicitando a prorrogação de prazo para a resposta quanto

à  existência  de  sindicâncias  em  face  do  Magistrado  nesta  Corregedoria

Geral da Justiça, tendo em vista a posse da nova administração do TJRJ, no

ultimo dia 05/02/2021, o que inviabilizou a observância do referido prazo.

Registra-se  que  há  inúmeros  procedimentos  para  responder  junto  ao

Egrégio Conselho Nacional de Justiça, com prazo terminando na data de

hoje, além de três sistemas distintos de informática que são responsáveis

pelo  trâmite  e  cadastramento  de  todas  as  sindicâncias  em  face  de

Magistrados, os quais não se comunicam entre si, a saber: PJE-COR, SEI e

E-PROT.

Dessarte, torna-se necessária a dilação temporal para busca eficaz em cada

um desses sistemas com a extração/cópia de eventuais peças para instruir a

informação pretendida.    

Diante das justificativas apresentadas, acato o pedido formulado pelo TJRJ

para  que  seja  prorrogado  o  prazo para  apresentação  das informações  requeridas no

despacho de Id 4204419.

Pelo  exposto,  oficie-se  à  Corregedoria-Geral  do  Tribunal  de  Justiça  do

Estado do Rio de Janeiro para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a

existência  de  sindicância  em  face  do  magistrado  Paulo  Assed  Estefan  e,  caso  haja

sindicância aberta, providencie a juntada da cópia da inicial do procedimento e respectiva
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Conselho Nacional de Justiça

documentação, das informações prestadas pelo magistrado requerido, acompanhadas de

documentos.

Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos.

Brasília, data registrada no sistema. 

 
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 

Corregedora Nacional de Justiça

A35/Z04
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Conselho Nacional de Justiça

Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0002170-71.2020.2.00.0000

Requerente: CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CGJRJ

Requerido: PAULO ASSED ESTEFAN

DESPACHO

Ao relatório da decisão anteriormente proferida nestes autos (ID 3912476) e

do despacho de Id 4204419, acrescento que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de

Janeiro solicitou prorrogação do prazo para apresentar resposta ao requerimento desta

Corregedoria Nacional de Justiça, conforme despacho in verbis (ID. 4257961):

Oficie-se ao CNJ solicitando a prorrogação de prazo para a resposta quanto

à  existência  de  sindicâncias  em  face  do  Magistrado  nesta  Corregedoria

Geral da Justiça, tendo em vista a posse da nova administração do TJRJ, no

ultimo dia 05/02/2021, o que inviabilizou a observância do referido prazo.

Registra-se  que  há  inúmeros  procedimentos  para  responder  junto  ao

Egrégio Conselho Nacional de Justiça, com prazo terminando na data de

hoje, além de três sistemas distintos de informática que são responsáveis

pelo  trâmite  e  cadastramento  de  todas  as  sindicâncias  em  face  de

Magistrados, os quais não se comunicam entre si, a saber: PJE-COR, SEI e

E-PROT.

Dessarte, torna-se necessária a dilação temporal para busca eficaz em cada

um desses sistemas com a extração/cópia de eventuais peças para instruir a

informação pretendida.    

Diante das justificativas apresentadas, acato o pedido formulado pelo TJRJ

para  que  seja  prorrogado  o  prazo para  apresentação  das informações  requeridas no

despacho de Id 4204419.

Pelo  exposto,  oficie-se  à  Corregedoria-Geral  do  Tribunal  de  Justiça  do

Estado do Rio de Janeiro para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a

existência  de  sindicância  em  face  do  magistrado  Paulo  Assed  Estefan  e,  caso  haja

sindicância aberta, providencie a juntada da cópia da inicial do procedimento e respectiva
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documentação, das informações prestadas pelo magistrado requerido, acompanhadas de

documentos.

Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos.

Brasília, data registrada no sistema. 

 
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 

Corregedora Nacional de Justiça

A35/Z04
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De ordem do Exmo. Corregedor-Geral da Justiça Ricardo Rodrigues Cardozo, encaminho o despacho -
ofício-ASCNJ  com informações prestadas por esta Corregedoria-Geral da Justiça, nos autos do processo
em epígrafe. 

Cordialmente, 

Ulla L. Didriksson 

ASCNJ 
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Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro - Corregedoria Geral da Justiça

Assessoria para Assuntos Referentes ao CNJ Relacionados à CGJRJ

  
 
Processo n. PP  0000398-07.2021.2.00.0819  - ASCNJ - CGJ
 
REQUERENTE: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
 
REQUERIDO: PAULO ASSED ESTEFAN
 

 
DESPACHO 

De ordem do Excelentíssimo Corregedor-Geral da Justiça Ricardo Rodrigues Cardozo:
Comunique-se ao Conselho Nacional de Justiça, a pesquisa realizada pelo DIPAS. 
O presente despacho servirá como ofício. 
Em seguida, aguarde-se no DIPAS até ulteriores determinações do CNJ. 
 

Rio de Janeiro, 13 de abril de 2021
 
 

 
LUIZ MARCIO VICTOR ALVES PEREIRA 

 
Juiz Auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça
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13/04/2021

Número: 0000398-07.2021.2.00.0819 
 

Classe: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 

 Órgão julgador colegiado: Corregedoria Geral de Justiça do RJ 

 Órgão julgador: Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

 Última distribuição : 10/02/2021 

 Valor da causa: R$ 0,00 

 Assuntos: Competência do Órgão Fiscalizador 
 Segredo de justiça? NÃO 

 Justiça gratuita? NÃO 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
 

Tribunal
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (REQUERENTE)

PAULO ASSED ESTEFAN (REQUERIDO)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

33458
2

23/03/2021 12:25 Informação Documento Diverso

33468
2

23/03/2021 12:25 Consulta SEI e PJECOR Documento Diverso
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PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

INFORMAÇÃO

Informo que em consulta aos sistemas PJECOR e SEI, nesta data, localizei apenas o presente processo em face do
magistrado Paulo Assed Estefan, conforme prints de tela em anexo. Submeto à apreciação de Vossa Excelência. 

2021-03-23 12:07:39.526

Num. 334582 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: MARINA FONSECA PIRES - 23/03/2021 12:25:22
http://corregedoria.pje.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032312252214100000000319088
Número do documento: 21032312252214100000000319088

Num. 4323258 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: ULLA LOUISE DIDRIKSSON - 13/04/2021 20:41:24
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041320412408700000003910729
Número do documento: 21041320412408700000003910729



 

Num. 334682 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: MARINA FONSECA PIRES - 23/03/2021 12:25:22
http://corregedoria.pje.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032312252229500000000319184
Número do documento: 21032312252229500000000319184

Num. 4323258 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: ULLA LOUISE DIDRIKSSON - 13/04/2021 20:41:24
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041320412408700000003910729
Número do documento: 21041320412408700000003910729



Num. 334682 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: MARINA FONSECA PIRES - 23/03/2021 12:25:22
http://corregedoria.pje.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032312252229500000000319184
Número do documento: 21032312252229500000000319184

Num. 4323258 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: ULLA LOUISE DIDRIKSSON - 13/04/2021 20:41:24
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041320412408700000003910729
Número do documento: 21041320412408700000003910729



Num. 334682 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: MARINA FONSECA PIRES - 23/03/2021 12:25:22
http://corregedoria.pje.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032312252229500000000319184
Número do documento: 21032312252229500000000319184

Num. 4323258 - Pág. 5Assinado eletronicamente por: ULLA LOUISE DIDRIKSSON - 13/04/2021 20:41:24
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041320412408700000003910729
Número do documento: 21041320412408700000003910729



Num. 334682 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: MARINA FONSECA PIRES - 23/03/2021 12:25:22
http://corregedoria.pje.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032312252229500000000319184
Número do documento: 21032312252229500000000319184

Num. 4323258 - Pág. 6Assinado eletronicamente por: ULLA LOUISE DIDRIKSSON - 13/04/2021 20:41:24
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041320412408700000003910729
Número do documento: 21041320412408700000003910729



Num. 334682 - Pág. 5Assinado eletronicamente por: MARINA FONSECA PIRES - 23/03/2021 12:25:22
http://corregedoria.pje.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032312252229500000000319184
Número do documento: 21032312252229500000000319184

Num. 4323258 - Pág. 7Assinado eletronicamente por: ULLA LOUISE DIDRIKSSON - 13/04/2021 20:41:24
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041320412408700000003910729
Número do documento: 21041320412408700000003910729



 

Conselho Nacional de Justiça

Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0002170-71.2020.2.00.0000

Requerente: CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CGJRJ

Requerido: PAULO ASSED ESTEFAN

DESPACHO

Este procedimento se iniciou a partir de comunicação do Corregedor Geral

do TJRJ, noticiando a abertura de investigação criminal para apurar a conduta do Juiz de

Direito Paulo Assed Estefan, da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, capital.

Muito embora as investigações de natureza criminal não integrem o rol da

Resolução  CNJ  n.  135  dos  procedimentos  de  notificação  obrigatória  à  Corregedoria

Nacional,  o meu antecessor, Ministro Humberto Martins, atento à gravidade dos fatos,

entendeu prudente acompanhar a evolução do caso particular (id 3912476):

(…)  O  presente  expediente  deve  ser  sobrestado  até  a  conclusão  das

investigações pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Ante o exposto, determino o sobrestamento deste Pedido de Providências

pelo prazo de 120 dias para a conclusão do Procedimento Investigatório,

devendo o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro informar seu

resultado à Corregedoria Nacional no prazo de 15 dias.

À Secretaria Processual para que proceda à reautuação deste expediente

para fluxo da Resolução n. 135/CNJ e retifique sua autuação, passando a

constar no polo passivo Paulo Assed Estefan. (…)

Em busca de aprofundar e esclarecer o que, de fato, se passava na origem,

requisitei informações acerca de eventual desdobramento na esfera administrativa.

Como  resposta,  veio  a  informação  de  que  tramita  em  desfavor  do

magistrado  apenas  o  Procedimento  Investigatório  Criminal  n.  0076454-

55.2019.8.19.0000, não havendo procedimento administrativo em curso (id. 4323258). 

Não  obstante  a  inexistência  (ao  menos  por  ora)  de  procedimento

administrativo-disciplinar,  considerando  que  aqui  já  foi  reconhecida  a  relevância  das

apurações em curso, deve ser mantido seu acompanhamento. A propósito, tendo em vista

o tempo passado desde a última notícia a respeito, determino a intimação da Presidência

1
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Conselho Nacional de Justiça

do  TJRJ,  bem  como  do  Relator  do  Procedimento  Investigatório  para  atualizarem  as

informações, obviamente, preservando eventual sigilo decretado. Prazo: 15 dias.

Intimem-se.

Brasília, data registrada no sistema.

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Corregedora Nacional de Justiça

 A35/Z04

2
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Conselho Nacional de Justiça

Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0002170-71.2020.2.00.0000

Requerente: CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CGJRJ

Requerido: PAULO ASSED ESTEFAN

DESPACHO

Este procedimento se iniciou a partir de comunicação do Corregedor Geral

do TJRJ, noticiando a abertura de investigação criminal para apurar a conduta do Juiz de

Direito Paulo Assed Estefan, da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, capital.

Muito embora as investigações de natureza criminal não integrem o rol da

Resolução  CNJ  n.  135  dos  procedimentos  de  notificação  obrigatória  à  Corregedoria

Nacional,  o meu antecessor, Ministro Humberto Martins, atento à gravidade dos fatos,

entendeu prudente acompanhar a evolução do caso particular (id 3912476):

(…)  O  presente  expediente  deve  ser  sobrestado  até  a  conclusão  das

investigações pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Ante o exposto, determino o sobrestamento deste Pedido de Providências

pelo prazo de 120 dias para a conclusão do Procedimento Investigatório,

devendo o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro informar seu

resultado à Corregedoria Nacional no prazo de 15 dias.

À Secretaria Processual para que proceda à reautuação deste expediente

para fluxo da Resolução n. 135/CNJ e retifique sua autuação, passando a

constar no polo passivo Paulo Assed Estefan. (…)

Em busca de aprofundar e esclarecer o que, de fato, se passava na origem,

requisitei informações acerca de eventual desdobramento na esfera administrativa.

Como  resposta,  veio  a  informação  de  que  tramita  em  desfavor  do

magistrado  apenas  o  Procedimento  Investigatório  Criminal  n.  0076454-

55.2019.8.19.0000, não havendo procedimento administrativo em curso (id. 4323258). 

Não  obstante  a  inexistência  (ao  menos  por  ora)  de  procedimento

administrativo-disciplinar,  considerando  que  aqui  já  foi  reconhecida  a  relevância  das

apurações em curso, deve ser mantido seu acompanhamento. A propósito, tendo em vista

o tempo passado desde a última notícia a respeito, determino a intimação da Presidência

1
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Conselho Nacional de Justiça

do  TJRJ,  bem  como  do  Relator  do  Procedimento  Investigatório  para  atualizarem  as

informações, obviamente, preservando eventual sigilo decretado. Prazo: 15 dias.

Intimem-se.

Brasília, data registrada no sistema.

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Corregedora Nacional de Justiça

 A35/Z04

2
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De ordem do Exmo. Corregedor-Geral da Justiça Ricardo Rodrigues Cardozo, encaminho o despacho -
ofício-ASCNJ  com informações prestadas por esta Corregedoria-Geral da Justiça, nos autos do processo
em epígrafe. 

Cordialmente, 

Ulla L. Didriksson 

ASCNJ 
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06/05/2021

Número: 0000398-07.2021.2.00.0819 
 

Classe: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 

 Órgão julgador colegiado: Corregedoria Geral de Justiça do RJ 

 Órgão julgador: Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

 Última distribuição : 10/02/2021 

 Valor da causa: R$ 0,00 

 Assuntos: Competência do Órgão Fiscalizador 
 Segredo de justiça? NÃO 

 Justiça gratuita? NÃO 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
 

Tribunal
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (REQUERENTE)

PAULO ASSED ESTEFAN (REQUERIDO)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

42210
8

01/05/2021 16:17 Despacho Despacho
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Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro - Corregedoria Geral da Justiça

Assessoria para Assuntos Referentes ao CNJ Relacionados à CGJRJ  
 
Processo n. PP  0000398-07.2021.2.00.0819
 
REQUERENTE: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
 
REQUERIDO: PAULO ASSED ESTEFAN
 
Referência CNJ : 0002170-71.2020.2.00.0000
 
 

DESPACHO / OFÍCIO - ASCNJ
 

De ordem do Excelentíssimo Corregedor-Geral da Justiça Ricardo Rodrigues Cardozo:
Comunique-se ao Conselho Nacional de Justiça que a Presidência do TJRJ tomou ciência da

intimação e irá prestar as informações solicitadas, no prazo concedido. 
O presente despacho servirá como ofício. 
Em seguida, aguarde-se no DIPAS ulteriores determinações do CNJ.

 
Rio de Janeiro, 30 de abril de 2021

 
 
 

LUIZ MARCIO VICTOR ALVES PEREIRA 
 

Juiz Auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça
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06/05/2021

Número: 0000398-07.2021.2.00.0819 
 

Classe: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 

 Órgão julgador colegiado: Corregedoria Geral de Justiça do RJ 

 Órgão julgador: Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

 Última distribuição : 10/02/2021 

 Valor da causa: R$ 0,00 

 Assuntos: Competência do Órgão Fiscalizador 
 Segredo de justiça? NÃO 

 Justiça gratuita? NÃO 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
 

Tribunal
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (REQUERENTE)

PAULO ASSED ESTEFAN (REQUERIDO)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

42191
4

30/04/2021 16:14 Email resposta Documento de Comprovação
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De ordem do Exmo. Sr. Presidente do TJRJ, Desembargador HENRIQUE CARLOS DE
ANDRADE FIGUEIRA, encaminho ofício GABPRES/ASCNJ n° 106/2021.
 
Carla de Melo Ferreira
Assessoria para Assuntos relacionados ao CNJ
 

Num. 4357704 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: CARLA DE MELO FERREIRA - 14/05/2021 15:17:20
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051415172007800000003942890
Número do documento: 21051415172007800000003942890



 

14/05/2021 SEI/TJERJ - 2090698 - Ofício
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TRIBUNAL DE JUSTICA 
PRESIDENCIA DO TJ 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TJ 
GABPRES - ASSESSORIA PARA ASSUNTOS REFERENTES CNJ

OFÍCIO

Ofício GABPRES-ASCNJ nº 106/2021

Processo SEI TJRJ nº 2020-0657511

Ref. PP nº 0002170-71.2020.2.00.0000 

Rio de Janeiro, 13 de maio de 2021.

  

Excelentíssima Senhora Ministra Corregedora Nacional,
               
Cumprimentando-a cordialmente, e atento à determinação inserida no despacho ID-PJe

4330066, sirvo-me do presente para encaminhar as informações prestadas pelo Exmo. Sr.
Desembargador Marcos Alcino de Azevedo Torres, Relator do Procedimento Investigatório nº 0076454-
55.2019.8.19.0000, em que figura como requerido o Magistrado PAULO ASSED ESTEFAN.

 
À oportunidade, manifesto a Vossa Excelência votos de elevada estima e distinta

consideração.

                 

Desembargador HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

 

 

 

À Excelentíssima Senhora

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Corregedora Nacional de Justiça

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA,
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em 13/05/2021, às 19:10,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://www3.tjrj.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 2090698 e o
código CRC 04C36626.
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AC  1 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO DES. MARCOS ALCINO DE AZEVEDO TORRES 

 
 
 
 

Ofício nº 002/2021-Gab 
REF.: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 0002170-71.2020.2.00.0000 
CGJRJ x PAULO ASSED STEFAN 
 
 
 

Rio de Janeiro 10 de maio de 2021. 
 
 
 

Exma. Sr.ª Ministra, 
 
Tenho a honra de dirigir-me a V.Exa. para prestar as informações 

requisitadas por meio de despacho proferido nos autos do procedimento em epí-
grafe, que tramita perante esse egrégio Conselho Nacional de Justiça, sob a rela-
toria de V.Exa.: 

 
1. Cuida-se de procedimento investigatório deflagrado pelo Ministé-
rio Público a partir de peças remetidas pela Corregedoria Geral da Justiça flumi-
nense ao Parquet, comunicando resultados de diligência produzidas nos autos do 
Processo Administrativo nº 2019-0065513, o qual, a seu turno, teria sido instau-
rado com a finalidade de cumprir, em relação a todos os juízos empresariais da 
Comarca da Capital, a determinação emanada desse egrégio Conselho Nacional 
de Justiça, nos autos do Procedimento nº 0007486-36.2018, relativamente à 5ª Vara 
Empresarial da Capital, que ordenava à Corregedoria Geral da Justiça deste Es-
tado a providência de “criar um controle completo dos administradores nomeados nas 
recuperações judiciais e falências, […] dos arrematadores […]” e “dos peritos nomeados”. 
 
2. No ofício encaminhado ao Ministério Público, o Exmo. Sr. Des. Ber-
nardo Garcez, então Corregedor Geral da Justiça deste Estado, participava a apu-
ração do fato de que o magistrado investigado nomeara, como administrador ju-
dicial em alguns processos perante a 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, 
o Sr. MARCELO IGNÁCIO PINHEIRO DE MACEDO, que vinha a ser casado com a Sr.ª 
ANNA EDITH LOPES CARNEIRO DE MACEDO, sócia, por sua vez, de um dos filhos do 
mesmo magistrado (Sr. TARCÍSIO DE MIRANDA ASSED STEFAN) nas sociedades 
GHP RESTAURANTE BAR LTDA. – D’AMICI RISTORANTE, PARADOSI SERVIÇOS DE DE-

LIVERY LTDA. e UZO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA. — das quais as duas primei-
ras funcionariam no mesmo endereço; a terceira apontava como endereço um 
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AC  2 

local onde, segundo apurado, haveria apenas um prédio residencial; e a segunda 
e terceira não possuíam qualquer empregado registrado.  

 
3. O então Corregedor Geral da Justiça, vislumbrando em tais fatos 
possível violação dos deveres de imparcialidade, decoro, honra e dignidade da 
função judicante, segundo o disposto nos arts. 8º, 9º, 15 e 16 do Código de Ética 
da Magistratura, bem como no art. 148, II, do CPC, determinou a expedição de 
ofício ao Delegado da Polícia Federal do Setor de Inteligência, para informar os 
dados abertos referentes ao histórico de entradas e saídas do país do magistrado 
investigado, sua mulher, seus filhos e cônjuges e do administrador judicial MAR-

CELO IGNÁCIO PINHEIRO DE MACEDO, “a fim de que seja possível verificar se estes man-
têm rotina de viagens em conjunto”, bem como a verificação da regularidade da atu-
ação das empresas de que eram sócias as mesmas pessoas. 
 
4. Recebido o ofício, com cópia integral dos autos do procedimento 
administrativo, o Ministério Público considerou que essas apurações prelimina-
res traziam um “indicativo de que se tratam de ‘empresas de papel’, que em verdade não 
desempenham nenhuma atividade econômica e, comumente usadas para ‘justificar’ o 
acréscimo patrimonial a descoberto de seus sócios”, e concluiu que havia “elementos 
mínimos para a instauração de procedimento de investigação criminal voltada para apu-
ração de eventual prática de atos de lavagem de capitais decorrentes do uso das empresas 
em que familiares do juiz mantêm laços negociais com a esposa de um administrador ju-
dicial por ele nomeado em diversas ações em trâmite perante a vara empresaria da qual é 
juiz titular”, inclusive “para fins de verificação de eventuais desvios perpetrados em des-
favor das massas falidas ou empresas em recuperação judicial”. 
 
5. Foram então encaminhados os autos ao Órgão Especial deste Tri-
bunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sob minha relatoria, considerando 
o foro especial por prerrogativa de função e a norma especial contida no art. 33, 
parágrafo único, da Lei Complementar nº 35/79 (Loman). 

 
6. De início, o Ministério Público limitou-se por requerer a expedição 
de ofício à Corregedoria Geral da Justiça para informar o resultado das diligên-
cias relatadas no item 3 das presentes informações, o que foi deferido pelo signa-
tário, seguindo-se resposta do então Corregedor-Geral da Justiça à e-fl. 13 dos 
autos, acostando cópia dos ofícios nº 133 e 188/2019/SIP/SR/PF/RJ, do Setor de 
Inteligência Policial da Polícia Federal (e-fls. 14/21). 
 
7. Na sequência, o Ministério Público requereu expedição de novo ofí-
cio à Corregedoria-Geral da Justiça para informar datas de nomeação e posse do 
magistrado investigado no cargo de juiz de direito e na titularidade da 4ª Vara 
Empresarial da Comarca da Capital, bem como autorização para que o Ministério 
Público obtivesse, junto ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras – 
Coaf, os Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) dos personagens especifica-
dos (o magistrado, esposa, filhos e cônjuges destes, o administrador judicial já 
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AC  3 

aludido e as pessoas jurídicas das quais são sócios), referentes ao período de 1º 
de janeiro de 2012 a 10 de março de 2020 — o que foi igualmente deferido. 

 
8. A Corregedoria Geral da Justiça respondeu às e-fls. 31/56, e os Re-
latórios de Inteligência Financeira foram autuados em apenso, mais precisamente 
às e-fls. 03/17 dos autos do procedimento nº 0047308-32.2020.8.19.0000. 

 
9. Concedida vista dos autos ao advogado do investigado, em obser-
vância da Súmula Vinculante nº 14-STF, a Secretaria certificou o silêncio das par-
tes e o relator instou às falas o Ministério Público, que se limitou a requerer o 
compartilhamento das provas com a Promotoria de Justiça que vem conduzindo 
inquérito civil público acerca dos mesmos fatos, instaurado com o fito de apurar 
possível prática de ato de improbidade administrativa. 

 
10. Sobre esse pedido, manifestou-se contrariamente a defesa, que re-
quereu ainda, no ensejo, a avocação de procedimento de inquérito conduzido por 
delegacia da Polícia Civil, acerca dos mesmos fatos, em razão da possível conexão 
e consequente competência do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, bem 
como o arquivamento do procedimento investigativo contra o magistrado, por 
ausência de justa causa. 

 
11. Os autos encontram-se no aguardo da manifestação do Ministério 
Público para que sejam decididos os requerimentos formulados pelas partes, e 
relatados nos itens 9 e 10 supra. 

 
12. São essas, em suma, as informações que julguei relevante prestar a 
V.Exa., a quem rendo os merecidos protestos de estima e consideração. 

 

 
 

MARCOS ALCINO DE AZEVEDO TORRES 
 DESEMBARGADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 

À EXMA. SR.ª MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 
CORREGEDORA NACIONAL DE JUSTIÇA 
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Conselho Nacional de Justiça

Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0002170-71.2020.2.00.0000

Requerente: CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CGJRJ

Requerido: PAULO ASSED ESTEFAN

DESPACHO

Ao  relatório  do  despacho  anteriormente  proferido  nestes  autos  (id.  4330066),

acrescento que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro prestou novas informações, das

quais se destaca (id. 4357706):

(…) 9. Concedida vista dos autos ao advogado do investigado, em observância da

Súmula Vinculante nº 14-STF, a Secretaria certificou o silêncio das partes e o relator

instou às falas o Ministério Público, que se limitou a requerer o compartilhamento

das provas com a Promotoria de Justiça que vem conduzindo inquérito civil público

acerca dos mesmos fatos, instaurado com o fito de apurar possível prática de ato de

improbidade administrativa.

10. Sobre esse pedido, manifestou-se contrariamente a defesa, que requereu ainda,

no ensejo, a avocação de procedimento de inquérito conduzido por delegacia da

Polícia  Civil,  acerca  dos  mesmos  fatos,  em  razão  da  possível  conexão  e

consequente competência do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, bem como

o arquivamento do procedimento investigativo contra o magistrado, por ausência de

justa causa.

11. Os autos encontram-se no aguardo da manifestação do Ministério Público para

que sejam decididos os requerimentos formulados pelas partes,  e relatados nos

itens 9 e 10 supra.

Diante das justificativas apresentadas e pela necessidade de acompanhamento do

procedimento administrativo-disciplinar, determino a intimação da Presidência do TJRJ, bem como

do  Relator  do  Procedimento  Investigatório  para  atualizarem  as  informações,  obviamente,

preservando eventual sigilo decretado. Prazo: 15 dias.

Intimem-se.

Brasília, data registrada no sistema.

 Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 
Corregedora Nacional de Justiça

A35/Z04
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Conselho Nacional de Justiça

Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0002170-71.2020.2.00.0000

Requerente: CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CGJRJ

Requerido: PAULO ASSED ESTEFAN

DESPACHO

Ao  relatório  do  despacho  anteriormente  proferido  nestes  autos  (id.  4330066),

acrescento que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro prestou novas informações, das

quais se destaca (id. 4357706):

(…) 9. Concedida vista dos autos ao advogado do investigado, em observância da

Súmula Vinculante nº 14-STF, a Secretaria certificou o silêncio das partes e o relator

instou às falas o Ministério Público, que se limitou a requerer o compartilhamento

das provas com a Promotoria de Justiça que vem conduzindo inquérito civil público

acerca dos mesmos fatos, instaurado com o fito de apurar possível prática de ato de

improbidade administrativa.

10. Sobre esse pedido, manifestou-se contrariamente a defesa, que requereu ainda,

no ensejo, a avocação de procedimento de inquérito conduzido por delegacia da

Polícia  Civil,  acerca  dos  mesmos  fatos,  em  razão  da  possível  conexão  e

consequente competência do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, bem como

o arquivamento do procedimento investigativo contra o magistrado, por ausência de

justa causa.

11. Os autos encontram-se no aguardo da manifestação do Ministério Público para

que sejam decididos os requerimentos formulados pelas partes,  e relatados nos

itens 9 e 10 supra.

Diante das justificativas apresentadas e pela necessidade de acompanhamento do

procedimento administrativo-disciplinar, determino a intimação da Presidência do TJRJ, bem como

do  Relator  do  Procedimento  Investigatório  para  atualizarem  as  informações,  obviamente,

preservando eventual sigilo decretado. Prazo: 15 dias.

Intimem-se.

Brasília, data registrada no sistema.

 Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 
Corregedora Nacional de Justiça
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CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
SAF SUL Quadra 2 Lotes 5/6 Blocos E e F - CEP 70070-600 - Brasília - DF

www.cnj.jus.br

DESPACHO

Trata-se  de  decisão  monocrática  proferida  nos  autos  do  PCA  nº  0003633-
48.2020.2.00.0000, de relatoria do Conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello, em que se discute
eventuais irregularidades e excessos praticados pelo então Corregedor-Geral da Justiça do Estado do
Rio  de  Janeiro,  Bernardo  Moreira  Garcez  Neto,  na  condução  de  sindicâncias  investigativas  contra
magistrados com competência empresarial no Estado do Rio de Janeiro.

A  decisão  foi  encaminhada  à  Corregedoria  Nacional  de  Justiça  para  apuração
de eventual violação de sigilo fiscal, uma vez que foram observadas irregularidades na instrução da
Sindicância  nº  2019-0126373,  quando  o  antigo  Corregedor-Geral  requisitou  diretamente  ao
Superintendente da Receita  Federal  do Rio de Janeiro as declarações de imposto de renda do Juiz
Rodrigo José Meano Brito, referentes aos últimos dez anos.

Encaminhe-se à SEADI, para autuar como Pedido de Providências, constando do polo
ativo  a  Corregedoria  Nacional  de  Justiça,  e  do  polo  passivo,  o  Desembargador  Bernardo  Moreira
Garcez Neto.

Quanto  à  determinação  "b"  da  referida  decisão,  à  SEPDI,  para  juntada  nos  autos
do Pedido de Providências nº 2170-71.2020, para ciência e deliberação.

Carl Olav Smith
Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça

Documento assinado eletronicamente por CARL OLAV SMITH, JUIZ AUXILIAR DA
CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA, em 24/05/2021, às 19:14, conforme art. 1º, §2º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no portal do CNJ informando o código
verificador 1085168 e o código CRC B8C47D8A.
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Conselho Nacional de Justiça

PROCEDIMENTO  DE  CONTROLE  ADMINISTRATIVO  Nº  0003633-
48.2020.2.00.0000

Relator: Conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello Filho

Requerente: Luiz Alberto Carvalho Alves e outros 

Requerido: Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se  de  procedimento  de  controle  administrativo

formulado por Luiz  Alberto Carvalho Alves,  juiz  de direito  da 3ª  Vara

Empresarial  da  Comarca  do Rio  de  Janeiro-RJ;  Alexandre de  Carvalho

Mesquita, juiz de direito da 1ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de

Janeiro-RJ;  Fernando  Cesar  Ferreira  Viana,  juiz  de  direito  da  7ª  Vara

Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro-RJ; Rodrigo José Meano Brito,

juiz de direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Niterói-RJ; Maria da Penha

Nobre Mauro, juíza de direto da 5ª Vara Empresarial da Comarca do Rio

de Janeiro-RJ;  e  Paulo  Assed Estefan,  juiz  da  4ª  Vara  Empresarial  da

Comarca do Rio de Janeiro-RJ contra a Corregedoria-Geral da Justiça do

Estado do Rio de Janeiro.

Discute-se  no  presente  procedimento  de  controle

administrativo eventuais irregularidades e excessos praticados pelo então

Corregedor-Geral  da  Justiça  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  Bernardo

Moreira Garcez Neto, na condução de sindicâncias investigativas contra

magistrados com competência empresarial no Estado do Rio de Janeiro.

O  então  relator,  conselheiro  Henrique  Ávila,  atendendo  a

pedido do juiz Luiz Alberto Carvalho Alves, deferiu medida cautelar para

determinar a suspensão da tramitação da Sindicância nº 2019.0065514

até  a  decisão  final  deste  procedimento  de  controle  administrativo.  (id

4131186)

1
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Na  sequência,  os  juízes  Alexandre  de  Carvalho  Mesquita,

Fernando  Cesar  Ferreira  Viana,  Rodrigo  José  Meano  Brito,  Maria  da

Penha Nobre Mauro e Paulo Assed Estefan requereram a extensão dos

efeitos  da  medida  cautelar  concedida  ao  magistrado Luiz  Alberto

Carvalho Alves para as sindicâncias contra eles instauradas e que tratam

de temas semelhantes.  

O  então  relator,  conselheiro  Henrique  Ávila,  deferiu  a

extensão  da  medida  cautelar  para  determinar  a  suspensão  das

sindicâncias nº 2020-0626105 e 2020-0627001 em tramitação contra o

juiz Fernando Cesar Ferreira Viana Id 4138094, das sindicâncias nº 2019-

189713  e  0000377-65.2020.00.0819  em  tramitação  contra  o  juiz

Alexandre de Carvalho Mesquita (id 4138107), das sindicâncias nº 2019-

0126373  e  2019-0060857  em  tramitação  contra  o  juiz  Rodrigo  José

Meano Brito (id 4152940), das sindicâncias nº 2020-0628728 e 0000309-

18.2020.2.00.0819 em tramitação contra a juíza Maria da Penha Nobre

Mauro  (id  4152942)  e  da  sindicância  nº  2020-0625466 em tramitação

contra o juiz Paulo Assed Estefan (id 4152944). 

No dia  15/03/2020,  o  atual  Corregedor-Geral  da  Justiça  do

Estado  do  Rio  de  Janeiro  encaminhou  o  ofício  nº  60/2021  –  GAB/CGJ

solicitando a reconsideração das medidas cautelares concedidas, tendo

em vista a troca da gestão da Corregedoria-Geral. (id 4288184)

É o relato suficiente. DECIDO.

Neste  procedimento  de  controle  administrativo,  discute-se

eventuais irregularidades e excessos praticados pelo então Corregedor-

Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Bernardo Moreira Garcez

Neto,  na  condução  de  sindicâncias  investigativas  de  magistrados  com

competência empresarial no Estado do Rio de Janeiro.

Na oportunidade, o então relator Conselheiro Henrique Ávila,

uma vez verificados, em uma análise inicial, possíveis excessos praticados

pelo então Corregedor-Geral, concedeu medidas cautelares determinando

a suspensão do andamento das sindicâncias nº 2019.0065514, nº 2020-
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0626105, nº 2020-0627001 nº 2019-189713, nº 0000377-65.2020.00.0819

nº 2019-0126373, nº2019-0060857 e nº 2020-0625466.

A suspensão  das  sindicâncias  tinha  como objetivo  obstar  a

conclusão das investigações no âmbito da Corregedoria-Geral do Rio de

Janeiro até a avaliação definitiva da regularidade dos atos instrutórios

praticados nos procedimentos investigativos.

No  entanto,  recentemente,  ocorreu  a  troca  de  gestão  da

Corregedoria-Geral do Rio de Janeiro,  tendo o Desembargador Ricardo

Rodrigues Cardozo assumido a função de Corregedor-Geral no lugar do

Desembargador Bernardo Moreira Garcez Neto.

A  superveniência  desta  circunstância  modifica

consideravelmente a situação fática deste procedimento,  implicando a

necessidade de saneamento deste PCA.  

Isso porque as alegadas irregularidades praticadas durante a

instrução das sindicâncias dizem respeito, essencialmente, a aspectos de

cunho  pessoal  relacionados  a  uma  suposta  condução  parcial  dos

procedimentos investigativos pelo antigo Corregedor-Geral.

Observe-se, a esse respeito, a decisão em que meu antecessor

reconheceu  sua  competência  para  o  processamento  e  julgamento  do

Procedimento  de  Controle  Administrativo  de  autos  n.º  0007687-

57.2020.2.00.0000, em que o magistrado Luiz Umpierre de Mello Serra

questiona atos do então Corregedor-Geral da Justiça análogos àqueles em

apuração neste expediente:

Reconheço  a  prevenção  indicada  pelo  requerente  e
suscitada pela Conselheira Maria Tereza Uille Gomes.

Faço-o,  entretanto,  por  conta  da  identidade  da  matéria
entre  o  PCA  ora  sob  análise  e  dois  outros  a  mim
previamente  distribuídos:  os  Procedimentos  de  Controle
Administrativo  de  autos  nº  0003633-48.2020.2.00.0000  e
0006467-24.2020.2.00.0000.

Nos três casos, a matéria em discussão é o proceder
do Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Rio de
Janeiro,  o  Desembargador  Bernardo  Moreira  Garcez
Neto, na condução de expedientes investigatórios em
desfavor de magistrados e de auxiliares da justiça.
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Por tal razão, a reunião dos feitos é medida necessária para
dar celeridade, incrementar a eficiência e eliminar o risco
de decisões conflitantes decorrentes da apuração levada a
efeito por este Conselho. (PCA 7687-57.2020, id 4131196, p.
2-3) (grifo nosso)

Logo, com a alteração da gestão na Corregedoria-Geral do Rio

de  Janeiro,  não  subsiste  mais  o  fator  motivador  da  suspensão  da

tramitação  das  sindicâncias,  tornando-se  imperiosa  a  necessidade  de

revogação  das  medidas  cautelares  concedidas  neste  PCA,  de  modo  a

autorizar  a  continuidade  da  apuração  dos  fatos  nos  procedimentos

investigativos em comento.

Esta  medida,  além  de  privilegiar  os  princípios  do  devido

processo legal, da ampla defesa e da celeridade processual, oportuniza

que  o  atual  Corregedor-Geral,  Ricardo  Rodrigues  Cardozo,  de  ofício,

reavalie  eventual  ato  que  considerar  irregular  ou  inoportuno  nos

procedimentos disciplinares em apreço.

Ademais,  o  esclarecimento  definitivo  dos  fatos  objeto  das

sindicâncias  em  questão  é  de  interesse  público  e  dos  próprios

magistrados  sindicados,  não  satisfazendo  a  qualquer  dos  envolvidos  a

paralisação prolongada e indefinida das investigações.

Diante  do  exposto,  revogo  as  medidas  cautelares  ids

4131186, 4138094, 4138107,4152940, 4152942.

Em relação à medida cautelar de id  4152944, relativa ao juiz

Paulo Assed Estefan, verifico, compulsando os registros processuais deste

CNJ,  que  se  encontra  em  aberto  prazo  para  que  o  TJ-RJ  preste  à

Corregedoria  Nacional,  no âmbito do Pedido de Providências  nº 2170-

71.2020, informações acerca do andamento de ação criminal movida em

face  do  magistrado.  Assim,  a  fim  de  analisar,  inclusive,  os  eventuais

efeitos  de  decisões  da  seara  criminal  sobre  esta  seara  administrativa,

reservo-me  para  apreciar  a  revogação  da  medida  cautelar  após  o

recebimento das informações a serem prestadas pelo tribunal fluminense.

Superada esta fase, ainda se mostra imprescindível decidir o

que se segue.

4

Num. 4348664 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO BANDEIRA DE MELLO FILHO - 06/05/2021 17:10:54
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050617105420100000003934441
Número do documento: 21050617105420100000003934441

Num. 4370625 - Pág. 5Assinado eletronicamente por: AEDA VALLE CAVALCANTE - 27/05/2021 15:06:24
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052715062391300000003954841
Número do documento: 21052715062391300000003954841



Os elementos colhidos até o momento, em juízo de cognição

ainda  não  exauriente,  não  revelam  gritantes  ilegalidades  nos  atos

instrutórios  praticados pelo então Corregedor-Geral,  Bernardo Moreira

Garcez Neto na condução das sindicâncias em questão (com exceção do

ponto específico sobre o sigilo fiscal que será abordado no próximo ponto

desta decisão - Sindicância nº 2019-0126373).

Em um aspecto  geral,  não  se  constatou  até  este  momento

procedimental  a  alegada  devassa  imotivada  na  vida  dos  investigados,

tampouco a escolha subjetiva e sem justa causa dos alvos de investigação,

principalmente quando se observa que a apuração dos fatos teve início a

partir  de  determinação  de  providências  por  parte  da  Corregedoria

Nacional de Justiça após inspeção realizada no TJRJ no ano de 2019.   

Este entendimento é secundado pela Corregedoria Nacional

de  Justiça  que,  nos  autos  das  RDs  nº  0008331-97.2020,  nº  0008330-

15.2020 e nº 0008110-17.2020, entendeu pela inexistência de indícios de

infrações disciplinares praticadas pelo então Corregedor-Geral, Bernardo

Garcez, no seu modo de atuação nas sindicâncias conduzidas contra os

juízes Alexandre de Carvalho Mesquita, Fernando César Ferreira Viana e

Luiz Alberto Carvalho Alves. (ids 4295478, 4295479, 4295480)

Esclareço que o entendimento acima esposado é preliminar,

sem prejuízo de eventual reanálise quando do julgamento do mérito.

No  entanto,  existe  apenas  um  aspecto  específico  que

necessita  ser  imediatamente  sanado  de  modo  a  permitir  o  escorreito

retorno das investigações no âmbito da CGJ-RJ.  Da análise dos autos,

verifica-se  clara  irregularidade  na  instrução  da  Sindicância  nº

2019-0126373,  quando  o  antigo  Corregedor-Geral,  Bernardo

Garcez  requisitou  diretamente  ao  Superintendente  da  Receita

Federal  do Rio  de Janeiro as  declarações  de imposto  de  renda,

referentes aos últimos dez anos, do Juiz Rodrigo José Meano Brito.

Tal irregularidade exige ingerência do Conselho Nacional de

Justiça,  visto  que  a  sua  manutenção  nos  autos  da  sindicância  poderá
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macular os atos subsequentes ou as decisões que forem tomadas com

fundamento nestas provas.  

A  Lei  Complementar  n.º  105,  de  10  de  janeiro  de  2001,

alterou  o  Código  Tributário  Nacional  para  permitir  a  requisição  de

informações sobre a situação econômica e sobre a natureza e estados dos

negócios  e  atividades  para  instruir  processo  administrativo

comprovadamente e regularmente instaurado.

No caso dos autos, essa determinação legal não foi cumprida.

É  informação  incontroversa,  comprovada  pela  autoridade

requerida,  que  o  procedimento  2019-0126373  trata-se  de  uma

sindicância  e  não  de  um  processo  administrativo  disciplinar

formalmente instaurado (id 4051104, p. 3)

O procedimento de sindicância, de natureza preliminar, tem

como objetivo recolher elementos para subsidiar a atuação da autoridade

competente  quando  se  verifica  a  possível  ocorrência  de  infração

disciplinar. A ela, aplica-se de forma mitigada todo o conjunto de direitos

e de garantias que acorrem ao agente público, ainda que não se possa

cogitar da supressão absoluta de prerrogativas elementares.

Já o processo administrativo de natureza disciplinar demanda

um rito específico para sua instauração a partir das apurações do órgão

sindicante. Exige-se, no caso, a aprovação do Órgão Especial do Tribunal

(art.  230  do  Regimento  Interno  do  TJ-RJ),  na  presença  de  suficientes

indícios de autoria e de materialidade da conduta infracional.

Tais  formalidades  não podem ser  dispensadas:  é  pacífica  a

jurisprudência  do Supremo Tribunal  Federal  e  elementar  ensinamento

jurídico  no  sentido  de  que  as  normas  limitadoras  de  direitos  e  de

prerrogativas  devem  ser  interpretadas  de  modo  restritivo,  não  se

admitindo  ampliação  ao  sentido  contido,  expressamente,  na  regra  a

aplicar.

Aliás,  tal  comando  interpretativo  invalida  o  argumento  de

aplicação analógica da Recomendação n.º 10, de 2013, da Corregedoria
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Nacional  de Justiça:  trata-se de norma de caráter não vinculante,  que

recomenda que as declarações fiquem à disposição do órgão correcional

nacional para verificação em inspeções e correições.

O TJ-RJ regulamentou dispositivo contido no art. 13 da Lei n.º

8.429, de 2 de junho de 1992, que trata da apresentação de declaração de

bens e valores que constituem o patrimônio privado do agente público à

Administração. O citado Provimento n.º 2, de 1994, prescreve no § 4º de

seu  art.  2º  que  o  órgão  setorial  de  pessoal  do  Tribunal,  vinculado  à

Presidência, receberá, controlará e arquivará as declarações de bens que

lhe forem apresentadas.

O Corregedor-Geral expressa sua respeitável opinião acerca

de qual seria a instância mais adequada para manejar tais declarações,

quando prestadas por juízes de primeiro grau:

Logo,  as  declarações  de  bens  e  rendimentos  entregues  na
forma da Lei  Federal  8.429/1992 deveriam ser fornecidas à
Corregedoria Geral da Justiça e não à Presidência do Tribunal
de  Justiça,  sob  pena  de  tornar  inalcançável  a  finalidade
divisada pelo legislador. (id 4051104)

Porém, não são esses os comandos legais que regulamentam a

matéria. A decisão em caso concreto, proferida pelo Corregedor, não tem

o  poder  de  retirar  eficácia  de  dispositivos  legais  e  regulamentares

passados  pela  autoridade  competente  por  conta  da  contrariedade  do

subscritor ao rito estabelecido.

Chama-nos  a  atenção  que  a  atuação  do  então  Corregedor-

Geral  antes  da  requisição  direta  de  dados  fiscais  do  requerente  à

autoridade fiscal reconhece que compete à Presidência a guarda de tais

dados.

O então Presidente do Tribunal de Justiça, o Desembargador

Cláudio de Mello Tavares, informa que a autoridade demandada requereu

o compartilhamento de informações fiscais do magistrado investigado, o

que  foi  indeferido  sob  o  argumento  de  que  a  legislação  vigente  (Lei

Complementar n.º 105, de 2001, e os arts. 6º e 198 do Código Tributário

Nacional) somente excepciona “a obrigatoriedade de decisão judicial para
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fornecimento  dos  dados  sigilosos  nos  casos  em  que  requeridos  pelas

autoridades  fiscais  ou  no  contexto  de  procedimento  administrativo

disciplinar  instaurado,  o  que  não  se  verifica  na  hipótese  da  aludida

sindicância” (id 4061742, p. 1).

O que se conclui é que há irregularidade na requisição e na

concessão de acesso às informações fiscais do Juiz Rodrigo José Meano

Brito. O acesso às informações fiscais do requerente poderia ter se dado

pelos  meios  adequados  –  pela  via  judicial,  acionando-se  o  Ministério

Público ou a Procuradoria-Geral do Estado. Poderia, ainda, a autoridade

requerida  ter  recolhido  outros  sinais  externos  de  riqueza  que  não

demandam  a  aventada  quebra,  em  número  e  peso  suficientes  para

lastrear o pedido de instauração de Processo Administrativo Disciplinar –

aí, então, a quebra poderia ser requerida nos termos da lei.

Ante  os  argumentos  expostos,  determino  a  exclusão  das

informações fiscais do Juiz Rodrigo José Meano Brito dos autos da

sindicância nº 2019-0126373 e a sua inutilização como elemento

de  prova, de  modo  a  sanar  a  irregularidade  e  permitir  o  escorreito

retorno das investigações no âmbito da Corregedoria-Geral da Justiça do

Estado do Rio de Janeiro.

Por fim, entendo pertinente fixar prazo razoável para que a

Corregedoria-Geral  da Justiça  do Estado do Rio de Janeiro  conclua  as

investigações  e  junte  aos  autos  a  íntegra  dos  procedimentos

investigativos para ulterior conclusão deste PCA.  

Ante o exposto, determino:

a) a revogação das medidas cautelares ids 4131186, 4138094,

4138107,4152940  e  4152942,  de  modo  a  autorizar  a

continuidade  da  tramitação  das  sindicâncias  instauradas

contra os juízes Luiz Alberto Carvalho Alves, Alexandre de

Carvalho  Mesquita,  Fernando  Cesar  Ferreira  Viana,

Rodrigo José Meano Brito, Maria da Penha Nobre Mauro;
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b) em relação à medida cautelar de id 4152944, relativa ao

juiz  Paulo  Assed  Estefan,  reservo-me  para  apreciar  sua

eventual revogação após o recebimento das informações a

serem  prestadas  pelo  TJ-RJ  no  âmbito  do  Pedido  de

Providências  nº 2170-71.2020, solicitando, por sua vez, à

Corregedoria  Nacional,  o  compartilhamento  dessas

informações,  quando recebidas;

c) a  exclusão  das  informações  fiscais  do  juiz  Rodrigo  José

Meano Brito  dos  autos  da  sindicância  nº  2019-0126373,

obtidas  por  ato  administrativo  do  Corregedor-Geral  da

Justiça do Estado do Rio de Janeiro em desacordo com a

legislação em regência,  e a sua consequente inutilização

como elemento de prova;

d) o encaminhamento de cópia desta decisão à Corregedoria

Nacional  de  Justiça  para  a  adoção  das  providências

porventura  julgadas  cabíveis,  particularmente  no  que  se

refere a eventual violação de sigilo fiscal; 

e) a conclusão das investigações pela Corregedoria-Geral da

Justiça do Estado do Rio de Janeiro em até 140 (cento e

quarenta) dias, em analogia ao disposto no artigo 14, §9º

da  Resolução  CNJ  nº  135,  juntando,  ao  seu  termo  ou

quando da apresentação do relatório final da apuração, o

que  ocorrer  primeiro,  a  íntegra  dos  procedimentos

investigativos nos autos deste PCA.  

Suspenda-se a tramitação do feito até o transcurso do prazo

assinalado no item “d” ou até a juntada das informações solicitadas à

CGJ-RJ.

Intimem-se.

Luiz Fernando BANDEIRA de Mello

Conselheiro Relator
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Seguem informações prestadas pelo Exmo. Sr. Des. Marcos Alcino de Azevedo Torres, Relator
do Procedimento Investigatório n. 0076454-55.2019.8.19.0000
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TRIBUNAL DE JUSTICA 
PRESIDENCIA DO TJ 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TJ 
GABPRES - ASSESSORIA PARA ASSUNTOS REFERENTES CNJ

OFÍCIO

Ofício GABPRES-ASCNJ nº 127/2021
Processo SEI TJRJ nº 2020-0657511
Ref. PP nº 0002170-71.2020.2.00.0000 

Rio de Janeiro, 11 de junho de 2021.

  

Excelentíssima Senhora Ministra Corregedora Nacional,
               
Cumprimentando-a cordialmente, e atento à determinação inserida no despacho ID-PJe

4359562, sirvo-me do presente para encaminhar as informações prestadas pelo Exmo. Sr.
Desembargador Marcos Alcino de Azevedo Torres, Relator do Procedimento Investigatório nº 0076454-
55.2019.8.19.0000, em que figura como requerido o Magistrado PAULO ASSED ESTEFAN.

 
À oportunidade, manifesto a Vossa Excelência votos de elevada estima e distinta

consideração.

                 

Desembargador HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

 

À Excelentíssima Senhora
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Corregedora Nacional de Justiça

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA,
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em 11/06/2021, às 17:29,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://www3.tjrj.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 2195611 e o
código CRC 4F4DFB5F.
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AC  1 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO DES. MARCOS ALCINO DE AZEVEDO TORRES 

 
 
 
 

Ofício nº 004/2021-Gab 
REF.: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 0002170-71.2020.2.00.0000 
CGJRJ x PAULO ASSED STEFAN 
 
 
 

Rio de Janeiro 9 de junho de 2021. 
 
 
 

Exma. Sr.ª Ministra, 
 
Tenho a honra de dirigir-me a V.Exa. para prestar novas informa-

ções, em complementação às constantes do Ofício nº 002/2021-Gab, datado de 
10 de maio do corrente ano, em observância a novo despacho proferido por 
V.Exa. nos autos do procedimento em epígrafe: 

 
1. Vieram-me conclusos os autos em 31 de maio p.p., com a manifes-
tação do Ministério Público que se aguardava, nos termos dos itens 9, 10 e 11 do 
ofício ora complementado. 
 
2. Na presente data, proferi a seguinte decisão, que transcrevo na 
íntegra, na impressão de que bem resume o passo do procedimento investigati-
vo que tramita sob minha relatoria: 
 

1. Defiro a vista dos autos, requerida pela defesa de Marcello Ig-
nácio Pinheiro de Macêdo (e-fl. 251). 

 

2. Na peça de e-fls. 255/264, o Ministério Público alude aos “Rela-
tórios de Informações Financeiras — RIF’s encaminhados pelo COAF ao Minis-
tério Público e que serão objeto de juntada em momento oportuno, após análise 
criteriosa”, relatórios esses que teriam apontado “movimentações financeiras 
suspeitas a envolver os investigados, principalmente nos vínculos existentes en-
tre o filho do magistrado investigado, Tarcísio de Miranda Assed Estefan, e Anna 
Edit Lopes Carneiro de Macedo, esposa do investigado Marcello Ignácio Pinhei-
ro Macêdo, o qual se vê regularmente nomeado pelo citado magistrado na quali-
dade de administrador judicial nos processos que tramitam perante a 4ª Vara 
Empresarial”. 
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AC  2 

Mais adiante, os doutos Procuradores signatários da peça salientam 
que “o relacionamento existente entre todas as pessoas relacionadas no presen-
te feito […] assim como o vínculo societário existente entre o filho do magistrado 
investigado Tarcísio de Miranda Assed Estefan e Anna Edit Lopes Carneiro de 
Macedo, esposa do investigado Marcello Ignácio Pinheiro Machado, serão obje-
to de análise acurada no momento oportuno, em conjunto com os esclarecimen-
tos prestados pelos investigados”. 

 

Sopesando estas considerações, e tendo em vista que a manifesta-
ção do Ministério Público parece sugerir fatos de difícil elucidação, assinalo o 
prazo de 30 (trinta) dias, na forma do § 3º do art. 10 do CPP, para que o Par-
quet finalize e apresente nestes autos a acurada análise dos elementos até ago-
ra apurados, requerendo o que for de Direito. 

 

3. Ultimado o referido prazo, decidirei as demais questões (com-
partilhamento de provas e avocação de inquérito policial). 

 
3. Sendo essas as informações que julgo relevante prestar, renovo a 
V.Exa. os merecidos protestos de estima e consideração. 

 
 

 
MARCOS ALCINO DE AZEVEDO TORRES 
 DESEMBARGADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À EXMA. SR.ª MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 
CORREGEDORA NACIONAL DE JUSTIÇA 
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Conselho Nacional de Justiça

Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0002170-71.2020.2.00.0000

Requerente: CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CGJRJ

Requerido: PAULO ASSED ESTEFAN

DESPACHO

Ao  relatório  dos  despachos  anteriormente  proferidos  nestes  autos  (ids.

4330066 e 4359562), acrescento que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

prestou novas informações in verbis (id. 4386008):

Vieram-me conclusos os autos em 31 de maio p.p., com a manifestação do

Ministério Público que se aguardava, nos termos dos itens 9, 10 e 11 do

ofício ora complementado. 

Na presente data, proferi a seguinte decisão, que transcrevo na íntegra, na

impressão de que bem resume o passo do procedimento investigativo que

tramita sob minha relatoria:

Defiro a vista dos autos, requerida pela defesa de Marcello Ignácio Pinheiro

de Macêdo (e-fl. 251).

Na peça de e-fls.  255/264,  o Ministério  Público alude aos “Relatórios de

Informações Financeiras — RIF’s encaminhados pelo COAF ao Ministério

Público e que serão objeto de juntada em momento oportuno, após análise

criteriosa”,  relatórios  esses  que  teriam  apontado  “movimentações

financeiras  suspeitas  a  envolver  os  investigados,  principalmente  nos

vínculos  existentes  entre  o  filho  do  magistrado  investigado,  Tarcísio  de

Miranda Assed Estefan, e Anna Edit Lopes Carneiro de Macedo, esposa do

investigado Marcello Ignácio Pinheiro Macêdo, o qual se vê regularmente

nomeado pelo citado magistrado na qualidade de administrador judicial nos

processos que tramitam perante a 4ª Vara Empresarial”.

Mais adiante, os doutos Procuradores signatários da peça salientam que “o

relacionamento existente entre todas as pessoas relacionadas no presente

feito  […]  assim  como  o  vínculo  societário  existente  entre  o  filho  do

magistrado  investigado  Tarcísio  de  Miranda  Assed  Estefan  e  Anna  Edit

Lopes  Carneiro  de  Macedo,  esposa  do  investigado  Marcello  Ignácio
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Conselho Nacional de Justiça

Pinheiro Machado, serão objeto de análise acurada no momento oportuno,

em conjunto com os esclarecimentos prestados pelos investigados”.

Sopesando estas considerações, e tendo em vista que a manifestação do

Ministério Público parece sugerir fatos de difícil elucidação, assinalo o prazo

de 30 (trinta) dias, na forma do § 3º do art. 10 do CPP, para que o Parquet

finalize  e  apresente  nestes  autos  a  acurada  análise  dos  elementos  até

agora apurados, requerendo o que for de Direito. 

Ultimado o referido prazo, decidirei as demais questões (compartilhamento

de provas e avocação de inquérito policial).

Diante das informações prestadas e pela necessidade de acompanhamento

do procedimento em curso na origem, determino a intimação da Presidência do TJRJ,

bem como do Relator do Procedimento Investigatório para atualizarem as informações no

prazo de 90 dias.

Intimem-se. 

Brasília, data registrada no sistema.

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Corregedora Nacional de Justiça

A35/Z04
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Conselho Nacional de Justiça

  INTIMAÇÃO
Por determinação da Excelentíssima Senhora Corregedora Nacional de Justiça, fica MARCOS
ALCINO DE AZEVEDO TORRES intimado(a) para, no prazo de 90 dias, responder à presente
intimação, dando cumprimento à ordem exarada nos autos.
Caso seja utilizada intimação física, ela deverá ser dirigida ao(s) endereço(s) a seguir:
Ao Exmo. Senhor MARCOS ALCINO DE AZEVEDO TORRES 
AV. ERASMO BRAGA, 115, TJRJ, Centro, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20020-903 
Brasília, 17 de junho de 2021.
 

Secretaria Processual
 
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA SAFS Quadra 2 Lotes 5/6, - Edifício Premium, Bloco F,
Zona Cívico-Administrativa, CEP 70070-600 Brasília/DF 
Telefone - 55 61 2326-5173 ou 55 61 2326-5180 Horário de atendimento ao público: das 12h às
19h, de segunda a sexta-feira, exceto nos feriados.

Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0002170-71.2020.2.00.0000
Requerente: CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CGJRJ
Requerido: PAULO ASSED ESTEFAN
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Conselho Nacional de Justiça

Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0002170-71.2020.2.00.0000

Requerente: CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CGJRJ

Requerido: PAULO ASSED ESTEFAN

DESPACHO

Ao  relatório  dos  despachos  anteriormente  proferidos  nestes  autos  (ids.

4330066 e 4359562), acrescento que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

prestou novas informações in verbis (id. 4386008):

Vieram-me conclusos os autos em 31 de maio p.p., com a manifestação do

Ministério Público que se aguardava, nos termos dos itens 9, 10 e 11 do

ofício ora complementado. 

Na presente data, proferi a seguinte decisão, que transcrevo na íntegra, na

impressão de que bem resume o passo do procedimento investigativo que

tramita sob minha relatoria:

Defiro a vista dos autos, requerida pela defesa de Marcello Ignácio Pinheiro

de Macêdo (e-fl. 251).

Na peça de e-fls.  255/264,  o Ministério  Público alude aos “Relatórios de

Informações Financeiras — RIF’s encaminhados pelo COAF ao Ministério

Público e que serão objeto de juntada em momento oportuno, após análise

criteriosa”,  relatórios  esses  que  teriam  apontado  “movimentações

financeiras  suspeitas  a  envolver  os  investigados,  principalmente  nos

vínculos  existentes  entre  o  filho  do  magistrado  investigado,  Tarcísio  de

Miranda Assed Estefan, e Anna Edit Lopes Carneiro de Macedo, esposa do

investigado Marcello Ignácio Pinheiro Macêdo, o qual se vê regularmente

nomeado pelo citado magistrado na qualidade de administrador judicial nos

processos que tramitam perante a 4ª Vara Empresarial”.

Mais adiante, os doutos Procuradores signatários da peça salientam que “o

relacionamento existente entre todas as pessoas relacionadas no presente

feito  […]  assim  como  o  vínculo  societário  existente  entre  o  filho  do

magistrado  investigado  Tarcísio  de  Miranda  Assed  Estefan  e  Anna  Edit

Lopes  Carneiro  de  Macedo,  esposa  do  investigado  Marcello  Ignácio

1
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Conselho Nacional de Justiça

Pinheiro Machado, serão objeto de análise acurada no momento oportuno,

em conjunto com os esclarecimentos prestados pelos investigados”.

Sopesando estas considerações, e tendo em vista que a manifestação do

Ministério Público parece sugerir fatos de difícil elucidação, assinalo o prazo

de 30 (trinta) dias, na forma do § 3º do art. 10 do CPP, para que o Parquet

finalize  e  apresente  nestes  autos  a  acurada  análise  dos  elementos  até

agora apurados, requerendo o que for de Direito. 

Ultimado o referido prazo, decidirei as demais questões (compartilhamento

de provas e avocação de inquérito policial).

Diante das informações prestadas e pela necessidade de acompanhamento

do procedimento em curso na origem, determino a intimação da Presidência do TJRJ,

bem como do Relator do Procedimento Investigatório para atualizarem as informações no

prazo de 90 dias.

Intimem-se. 

Brasília, data registrada no sistema.

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Corregedora Nacional de Justiça

A35/Z04

2
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Conselho Nacional de Justiça

Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0002170-71.2020.2.00.0000

Requerente: CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CGJRJ

Requerido: PAULO ASSED ESTEFAN

DESPACHO

Vencido o prazo de suspensão fixado no despacho id 4393188, Presidente

do TJRJ e Relator do procedimento ora em acompanhamento deixaram de prestar as

informações demandas. Assim, intimem-se ambos a, no  prazo de 15 dias, cumprirem o

que já lhes foi determinado.

Brasília, data registrada no sistema.

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 
Corregedora Nacional de Justiça 

A35/Z04

1
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Conselho Nacional de Justiça

  INTIMAÇÃO
Por determinação da Exma. Corregedora Nacional de Justiça, fica MARCOS ALCINO DE
AZEVEDO TORRES intimado para, no prazo de 15 dias, responder à presente intimação, dando
cumprimento à ordem exarada nos autos, conforme despacho acessível com a chave
número 21110420081566300000004098151.
Caso seja utilizada intimação física, ela deverá ser dirigida ao(s) endereço(s) a seguir:
Ao Exmo. Senhor MARCOS ALCINO DE AZEVEDO TORRES 
AV. ERASMO BRAGA, 115, TJRJ, Centro, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20020-903 
 
Obs: Os documentos/decisões do processo, cujas chaves de acesso estão abaixo descritas,
p o d e r ã o  s e r  a c e s s a d o s  p o r  m e i o  d o  l i n k :  
https://www.cnj.jus.br/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam:
 
 
 
Documentos associados ao processo
 

Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0002170-71.2020.2.00.0000
Requerente: CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CGJRJ
Requerido: PAULO ASSED ESTEFAN

ID Título Tipo Chave de acesso**

3908650 Petição inicial
Petição
inicial

20031611541437700000003535267

3908651 INF CGJRJ Informações 20031611541470200000003535268
4088801 Decisão Decisão 20040719530066700000003538622
4088801 Intimação Intimação 20040719530066700000003538622
3938174 cumprimento de decisão Certidão 20041413463788700000003562536
3953901 Informações Informações 20042913223733400000003576976
4088801 Intimação Intimação 20040719530066700000003538622
4115190 Informações Informações 20091416493346400000003719802
4115191 Ofício GABPRES-ASCNJ nº 222-2020 Informações 20091416493360800000003719803

4115192 [2]-1103637_Anexo_CONSULTA_PROCESSUAL
Documento
de
comprovação

20091416493383000000003719804

4115193 [3]-1103626_Certidao_SETOE
Documento
de
comprovação

20091416493408100000003719805

4209743 Despacho Despacho 20121613281984700000003802186
4209743 Intimação Intimação 20121613281984700000003802186
4257958 Informações Informações 21021220492947700000003851309
4257959 INF CGJRJ Informações 21021220492962900000003851310
4257961 INF CGJRJ Informações 21021220492985700000003851312
4294933 Despacho Despacho 21031913464790100000003883295
4294933 Intimação Intimação 21031913464790100000003883295
4323250 Informações Informações 21041320412371400000003910721
4323251 INF CGJRJ Informações 21041320412390600000003910722
4323258 INF CGJRJ Informações 21041320412408700000003910729
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Brasília, 5 de novembro de 2021.
 

Secretaria Processual
 
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA SAFS Quadra 2 Lotes 5/6, - Edifício Premium, Bloco F,
Zona Cívico-Administrativa, CEP 70070-600 Brasília/DF 
Telefone - 55 61 2326-5173 ou 55 61 2326-5180 Horário de atendimento ao público: das 12h às
19h, de segunda a sexta-feira, exceto nos feriados.

4332778 Despacho Despacho 21042108135335100000003917233
4332778 Intimação Intimação 21042108135335100000003917233
4349207 Informações Informações 21050617464766800000003934915
4349208 INF CGJRJ Informações 21050617464807000000003934916
4349212 Email - Pres.TJRJ Informações 21050617464828500000003934920
4357704 Informações Informações 21051415172007800000003942890

4357705
SEI_TJERJ - 2090698 - Ofício GABPRES-
ASCNJ n. 106-2021

Informações 21051415172022900000003942891

4357706
Informações Relator - Des. Marcos Alcino de
Azevedo Torres

Informações 21051415172041600000003942892

4359985 Despacho Despacho 21051717183601200000003944545
4359985 Intimação Intimação 21051717183601200000003944545
4370623 solicitação informações Certidão 21052715062353500000003954839
4370624 CN 1085168 - Sei nº 03560/2021 Despacho 21052715062370400000003954840

4370625
Id 4348664 do PCA 0003633-48.2020.2.00.0000
- Solicitação de informações

Decisão
digitalizada

21052715062391300000003954841

4386007 Informações Informações 21061117381429600000003969173
4386009 Ofício GABPRES-ASCNJ nº 127-2021 Informações 21061117381442400000003969175
4386008 Ofício n 004-2021-Gab Informações 21061117381454100000003969174
4394553 Despacho Despacho 21061714554963300000003975855
4394552 Intimação Intimação 21062416340450600000003976866
4394553 Intimação Intimação 21061714554963300000003975855

4401390
SRO - MARCOS ALCINO DE AZEVEDO
TORRES

Documento
de
comprovação

21062416340818100000003983306

4525795 Despacho Despacho 21110420081566300000004098151
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Conselho Nacional de Justiça

Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0002170-71.2020.2.00.0000

Requerente: CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CGJRJ

Requerido: PAULO ASSED ESTEFAN

DESPACHO

Vencido o prazo de suspensão fixado no despacho id 4393188, Presidente

do TJRJ e Relator do procedimento ora em acompanhamento deixaram de prestar as

informações demandas. Assim, intimem-se ambos a, no  prazo de 15 dias, cumprirem o

que já lhes foi determinado.

Brasília, data registrada no sistema.

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 
Corregedora Nacional de Justiça 

A35/Z04

1
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De ordem do Exmo. Sr. Des. Henrique Carlos de Andrade Figueira, Presidente do TJRJ,
encaminho prestadas pelo Relator do feito em trâmite nesta Corte, o Exmo. Sr. Des. Marcos
Alcino de Azevedo Torres.
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Encaminho a pedido do Excelentíssimo Senhor Desembargador Marcos Alcino de Azevedo
Torres, relator do PAD em trâmite nesta Corte, o Ofício nº 007.2021-Gab.
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Encaminho a pedido do Excelentíssimo Senhor Desembargador Marcos Alcino de Azevedo
Torres, relator do PAD em trâmite nesta Corte, o Ofício nº 007.2021-Gab.
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AC  1 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO DES. MARCOS ALCINO DE AZEVEDO TORRES 

 
 
 

Ofício nº 007/2021-Gab 
REF.: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 0002170-71.2020.2.00.0000 
CGJRJ x PAULO ASSED STEFAN 
 
 
 

Rio de Janeiro 10 de novembro de 2021. 
 
 
 

Exma. Sr.ª Ministra, 
 

Tenho a honra de dirigir-me a V.Exa. em resposta ao despacho 
exarado nos autos virtuais em epígrafe, na data de 5 de novembro de 2021, no 
sentido de reiterar o pedido de informações a respeito do Procedimento Inves-
tigatório nº 0076454-55.2019.8.19.0000. 

 

Participo que, no mesmo dia referido, quando ainda o signatário 
não tinha ciência da reiteração do pedido de informações, a assessoria deste 
gabinete as encaminhou a esse egrégio Conselho, por intermédio do Departa-
mento competente dentro da estrutura organizacional deste Tribunal de Justiça 
fluminense, conforme impressão de tela que peço licença para reproduzir: 
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AC  2 

No ofício encaminhado por meio da mensagem eletrônica acima 
reproduzida (Ofício nº 006/2021-Gab), este relator pedia escusas pelo excedi-
mento do prazo, salientando ainda que “a complexidade e delicadeza da matéria 
exigiu exame mais acurado dos autos digitais e de seu apenso, impedindo o pronto aten-
dimento da determinação desse egrégio Conselho Nacional de Justiça”. Informava, ato 
contínuo, que, “não tendo sido requeridas novas diligências pelo Ministério Público, os 
autos se encontram em meu gabinete, em processo de análise quanto à subsistência de 
fundamentos jurídicos para o prosseguimento das investigações”. 

 
Ainda no mesmo dia, de fato, este magistrado viria a proferir deci-

são determinando o arquivamento do referido procedimento investigatório, 
com o seguinte teor: 
 

Trata-se de procedimento investigatório deflagrado por Sua Excelência o Subprocura-
dor-Geral de Justiça de Assuntos Criminais e de Direitos Humanos, por meio da decisão 
de e-fl. 344 do Anexo, proferida em 13 de novembro de 2019, que acolheu o parecer de 
e-fls. 338/343, da lavra do Grupo de Atribuição Originária em Matéria Criminal — Gao-
crim. 

A investigação teve origem em ofício encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça pelo 
então Corregedor-Geral de Justiça, Sua Excelência o Des. Bernardo Garcez, encami-
nhando cópia integral do Processo Administrativo nº 2019-0065513, para ciência e ado-
ção das providências cabíveis. Referido processo administrativo fora instaurado no âm-
bito da Corregedoria-Geral desta Corte por determinação exarada pelo Conselho Nacio-
nal de Justiça com a finalidade de se adotarem “providências adequadas a regularizar a 
prestação jurisdicional no Juízo da 5ª Vara Empresarial da Capital”. Ato contínuo, Sua 
Excelência o Corregedor-Geral da Justiça determinou a expedição de ofícios a todos os 
juízos com competência empresarial, a fim de que prestassem informações a respeito 
das nomeações e formas de remuneração de administradores, peritos e síndicos de 
massas falidas e de empresas em recuperação judicial, bem como os nomes dos res-
pectivos advogados e os ativos a serem liquidados. Em decorrência disso, através das 
informações prestadas pelo magistrado ora investigado, bem como por meio de pesqui-
sas outras realizadas no âmbito administrativo junto a fontes abertas e diligências de 
campo, a Corregedoria-Geral da Justiça apurou que o filho do magistrado é sócio, em ao 
menos três sociedades empresárias (todas sediadas no mesmo endereço, e duas das 
quais sem possuir nem um único empregado), da esposa do Dr. Marcelo Ignácio Pinhei-
ro Machado, que vem a ser regularmente nomeado pelo mesmo magistrado como admi-
nistrador judicial em processos em trâmite perante a 4ª Vara Empresarial, da qual é juiz 
titular. Vislumbrando nesses elementos um “indicativo que se tratam de ‘empresas de 
papel’, que em verdade não desempenham atividade econômica e, comumente usadas 
para ‘justificar’ o acréscimo patrimonial a descoberto de seus sócios”, e divisando nesse 
conjunto “circunstâncias comumente observadas em atos de lavagem de capitais”, o Mi-
nistério Público pela existência de “elementos mínimos para a instauração de procedi-
mento de investigação criminal voltada para apuração de eventual prática de atos de la-
vagem de capitais” eventualmente decorrentes da “inexplicável e promíscua relação em-
presarial ligando membros da família do magistrado e a própria esposa de um adminis-
trador judicial em atuação perante a Vara Empresarial em que o noticiado é titular”. 

Assim, nos termos do art. 33, parágrafo único, da Lei Complementar nº 35/79 (Lei Orgâ-
nica da Magistratura Nacional — Loman), os autos foram remetidos a este Órgão Espe-
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AC  3 

cial, e livremente distribuídos a este relator, com o requerimento de diligência preliminar 
de expedição de ofício à Corregedoria Geral de Justiça “para que encaminhe o resultado 
das diligências elencadas no item 28, alíneas ‘a’ e ‘b’ da decisão da lavra do Exmo. Des. 
Corregedor-Geral de Justiça Bernardo Garcez, proferida nos autos do processo nº 
2019.0065513”1. 

O relator, por meio da decisão de e-fl. 06, deferiu o pedido de diligência preliminar, de-
terminando expedição de ofício ao Exmo. Sr. Corregedor-Geral da Justiça, que encami-
nhou, por meio da resposta de e-fl. 13, datada de 6 de fevereiro de 2020, cópia das dili-
gências realizadas em sede administrativa, às e-fls. 14/19 e 20/21. 

Ato contínuo, o Ministério Público requereu novo ofício à Corregedoria-Geral da Justiça, 
para obter informações funcionais a respeito do investigado, bem como autorização para 
solicitar, perante ao Coaf, os Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) referentes ao 
período de 1º-1-2012 a 10-3-2020 das pessoas físicas e jurídicas mencionadas no rela-
tório da lavra do Exmo. Corregedor-Geral da Justiça (o magistrado, familiares seus, o 
administrador judicial aludido, sua esposa, e as pessoas jurídicas cujos quadros sociais 
algum deles tenham integrado), o que foi igualmente deferido pelo relator, por meio da 
decisão de e-fl. 28, datada de 23-4-2020. 

Novo ofício da Corregedoria-Geral da Justiça à e-fl. 31, acostando as informações funci-
onais do investigado às e-fls. 32/56. Os Relatórios de Inteligência Financeira do Coaf fo-
ram juntadas em apenso aos presentes autos (incidente nº 0047308-
32.2020.8.19.0000). 

O Ministério Público, à e-fl. 82, em 20 de julho de 2020, manifestou ciência dos docu-
mentos de e-fls. 32/36 e informou que “os RIF’s dos investigados estão sob análise da 
Divisão de Laboratório de Combate à Lavagem de Dinheiro e à Corrupção 
DLAB/CSI/MPRJ e, tão logo a diligência seja concluída, o Ministério Público providencia-
rá a juntada aos autos”. 

A defesa do investigado pleiteou vista dos autos, com fundamento na Súmula Vinculante 
nº 14 do Supremo Tribunal Federal, pleito esse que, após manifestação do Ministério 
Público à e-fl. 89 (que não se opôs), foi deferido pela decisão de e-fl. 91. 

O Ministério Público requereu, à e-fl. 99, autorização para compartilhamento das provas 
destes autos com a Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da 
Capital, para subsidiar “inquérito civil […] instaurado com o fito de apurar possível prática 
de ato de improbidade administrativa”. 

Instada pelo relator (despacho de e-fl. 101) a se manifestar sobre o pedido de comparti-
lhamento de prova, a defesa do magistrado investigado peticionou às e-fls. 104/134, 
alegando falta de justa causa, ausência de objeto certo e determinado a investigar (ca-
racterizando verdadeiramente o que a doutrina processualista penal chama de fishing 
expedition, ou investigação prospectiva), usurpação da competência deste Órgão Espe-
cial em razão da instauração de procedimento de VPI (verificação da procedência das 

                                                 
1 Trata-se da decisão copiada às e-fls. 255/265 do Anexo. As alíneas “a” e “b” do item 28 visa-
vam a diligenciar junto ao Setor de Inteligência da Polícia Federal para indagar a respeito do 
“histórico de entradas e saídas do país do magistrado, sua mulher, seus filhos e cônjuges e do AJ Marcelo 
Macedo e sua mulher, a fim de que seja possível verificar se estes mantêm rotina de viagens em conjunto”, 
bem como verificar “se as empresas situadas em Campos de Goytacazes e a empresa Marmac exercem 
atividades regulares, de acordo com a CNAE […], se funcionam no local indicado junto à Receita Federal 
e, em caso negativo, informar a utilidade dada ao imóvel constante no cadastro”. 
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informações) perante delegacia policial para apurar fatos conexos, impossibilidade de 
compartilhamento e provas, e, por fim, a ausência de instauração de processo adminis-
trativo-disciplinar no âmbito da Corregedoria-Geral da Justiça. Concluiu requerendo o in-
deferimento do pedido de compartilhamento de provas com a 6ª Promotoria de Justiça 
de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital, a avocação do procedimento nº 
911-00234/2020, a tramitar perante a Delegacia de Defraudações da Polícia Civil deste 
Estado, e a abertura de vista ao Ministério Público para se manifestar sobre a alegação 
de falta de justa prova ― este último requerimento, atendido pelo relator pelo despacho 
de e-fl. 248. 

Em resposta, na peça de e-fls. 255/264, o Ministério Público alude aos “Relatórios de In-
formações Financeiras — RIF’s encaminhados pelo COAF ao Ministério Público e que 
serão objeto de juntada em momento oportuno, após análise criteriosa”, relatórios esses 
que teriam apontado “movimentações financeiras suspeitas a envolver os investigados, 
principalmente nos vínculos existentes entre o filho do magistrado investigado, Tarcísio 
de Miranda Assed Estefan, e Anna Edit Lopes Carneiro de Macedo, esposa do investi-
gado Marcello Ignácio Pinheiro Macêdo, o qual se vê regularmente nomeado pelo citado 
magistrado na qualidade de administrador judicial nos processos que tramitam perante a 
4ª Vara Empresarial”. 

Mais adiante, os doutos Procuradores signatários da peça salientam que “o relaciona-
mento existente entre todas as pessoas relacionadas no presente feito […] assim como 
o vínculo societário existente entre o filho do magistrado investigado Tarcísio de Miranda 
Assed Estefan e Anna Edit Lopes Carneiro de Macedo, esposa do investigado Marcello 
Ignácio Pinheiro Machado, serão objeto de análise acurada no momento oportuno, em 
conjunto com os esclarecimentos prestados pelos investigados”. 

Ato contínuo, por meio da decisão de e-fl. 267, proferida em 9 de junho de 2021, o rela-
tor, “sopesando essas considerações, e tendo em vista que a manifestação do Ministério 
Público parece sugerir fatos de difícil elucidação”, assinalou o prazo de 30 dias, na forma 
do § 3º do art. 10 do CPP, para que o Parquet finalizasse tal exame e apresentasse nes-
tes autos a acurada análise dos elementos até agora apurados, para requerer o que fos-
se de Direito. 

O Ministério Público se pronunciou às e-fls. 276/277, em 13 de julho do ano corrente, 
“desculpando-se pela demora a que se pode atribuir ao período inicial da pandemia de 
corona vírus-19”, trouxe aos autos, em anexo, às e-fls. 278/325, os “RIFs 
49440.7.5354.73.93 e 44005.7.146.4373 e seus relatórios complementares, com deta-
lhada análise da DLAB/CSI/MPRJ”, afirmando tratar-se de “dados comprobatórios que 
vêm a reforçar exatamente o que fora inicialmente apurado no procedimento administra-
tivo correicional e que consistem no objeto de aprofundamento investigatório pelo Minis-
tério Público”. Ao fim, ratificou a manifestação de e-fls. 255/264, requerendo “o prosse-
guimento das investigações, aguardando-se o resultado das demais diligências já reque-
ridas”. 

É o relatório. Decido: 

O presente procedimento investigatório foi apresentado a este Órgão Especial, nos ter-
mos do art. 33, parágrafo único, da Loman, em 25 de novembro de 2019. Recebeu a 
primeira decisão em 30 de dezembro de 2019. 

Faz, portanto, exatos vinte e quatro meses que tramita. Faz outros dezoito meses que 
este relator deferiu, por meio da decisão de e-fl. 25, o requerimento do Ministério Público 
no sentido de obter, diretamente junto ao Conselho de Controle de Atividades Financei-
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ras – Coaf, os Relatórios de Inteligência Financeira dos investigados (totalizando seis 
pessoas naturais e sete pessoas jurídicas). 

Até a presente data, além das diligências já deferidas, não requereu o Ministério Público 
outra coisa que não o mero compartilhamento das informações obtidas nestes autos 
com a Promotoria de Justiça responsável pelo inquérito civil público do qual, eventual-
mente, decorra futuro ajuizamento de ação civil pública por ato de improbidade adminis-
trativa. 

Ante esse e outros fatos, a defesa do magistrado investigado requereu, entre outras pro-
vidências, o arquivamento do presente procedimento, por alegada ausência de justa 
causa. 

Instado às falas, o Ministério Público opôs-se à pretensão de arquivamento, mas nada 
requereu de novo. Contrapondo-se à alegação de falta de justa causa na investigação, 
aludiu aos “Relatórios de Informações Financeiras — RIF’s encaminhados pelo COAF 
ao Ministério Público e que serão objeto de juntada em momento oportuno, após análise 
criteriosa”, relatórios esses que teriam apontado “movimentações financeiras suspeitas a 
envolver os investigados, principalmente nos vínculos existentes entre o filho do magis-
trado investigado, Tarcísio de Miranda Assed Estefan, e Anna Edit Lopes Carneiro de 
Macedo, esposa do investigado Marcello Ignácio Pinheiro Macêdo, o qual se vê regu-
larmente nomeado pelo citado magistrado na qualidade de administrador judicial nos 
processos que tramitam perante a 4ª Vara Empresarial”. 

Mais adiante, os doutos Procuradores signatários da peça de e-fls. 255/264 salientam 
que “o relacionamento existente entre todas as pessoas relacionadas no presente feito 
[…] assim como o vínculo societário existente entre o filho do magistrado investigado 
Tarcísio de Miranda Assed Estefan e Anna Edit Lopes Carneiro de Macedo, esposa do 
investigado Marcello Ignácio Pinheiro Machado, serão objeto de análise acurada no 
momento oportuno, em conjunto com os esclarecimentos prestados pelos investigados”. 

Não se pode compreender como os treze meses até então decorridos desde a autoriza-
ção de obtenção de RIF junto ao COAF não tivessem sido ainda suficientes para a aná-
lise criteriosa e acurada a que se referia o MP. Por isso mesmo, observando a contradi-
ção de ainda ser necessária uma “análise acurada no momento oportuno” àquela altura, 
o signatário ainda concedeu ao Ministério Público a oportunidade de “finaliz[ar] e apre-
sent[ar] nestes autos a acurada análise dos elementos até agora apurados, requerendo 
o que for de Direito”. 

O Parquet, então, precisamente em 14-7-2021, acostou aos autos Relatório de Inteli-
gência Financeira datados de 3-6-2020 (ano e mês antes, cf. e-fls. 278/292) e de 16-12-
2019 (trinta e um meses antes, cf. e-fls. 314/325), com os respectivos relatórios com-
plementares, confeccionados pela Coordenadoria de Segurança e Inteligência do Minis-
tério Público em 25-8-2020 (ano antes, cf. e-fls. 293/313) e em 31-3-2020 (vinte e sete 
meses antes, cf. e-fls. 326/348). 

Fato é que esses relatórios não trouxeram nenhum elemento conclusivo, nem tampouco 
qualquer fato novo. Aduzem, é verdade, suspeitas fundadas e sérias, que conferem justa 
causa à instauração de um procedimento investigativo — mas eram as mesmas suspei-
tas de sempre, sem nenhum fato novo, sem nenhum desdobramento. Esses indícios jus-
tificavam a deflagração do procedimento — mas não podem justificar sua pendência in-
findável, a letárgicos passos, sem qualquer nova apuração. 
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Por graves que sejam as suspeitas que pesam sobre o magistrado e os demais investi-
gados, não se pode descurar o fato de que o presente procedimento vem tramitando por 
tempo insofismavelmente dilatado, ainda mais quando se considera que a regra geral do 
processo penal brasileiro é que o inquérito policial (ao qual se pode, mutatis mutandis, 
para tais fins, equiparar-se o presente procedimento investigativo) deve terminar no pra-
zo de 30 dias (art. 10, caput, do CPP). 

Embora não se trate de prazo peremptório, o parâmetro legal não deixa de ser relevante 
para aferição do atendimento à garantia constitucional da razoável duração do processo 
(art. 5º, LXXVIII, CF), que também incide na atividade investigativa do Estado, nos ter-
mos da jurisprudência do STF: 

“PENAL E PROCESSO PENAL. INQUÉRITO. ARQUIVAMENTO PELO RELATOR EM CASO 
DE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ART. 231, § 4º, DO RISTF. ART. 654, § 2º, 
CPP. COLABORAÇÃO PREMIADA. NECESSIDADE DE CORROBORAÇÃO MÍNIMA DAS DE-
CLARAÇÕES. FALTA DE SUPORTE FÁTICO-PROBATÓRIO PARA PROSSEGUIMENTO DAS 
INVESTIGAÇÕES. AUSÊNCIA DE PRAZO RAZOÁVEL. CONSTRANGIMENTO MANIFESTA-
MENTE ILEGAL. 1. Na forma do art. 231, § 4°, “e”, do Regimento Interno do STF (RISTF) e do 
art. 654, § 2º, do CPP, o Relator deve determinar o arquivamento do inquérito quando verificar a 
ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade e/ou nos casos em que foram des-
cumpridos os prazos para a instrução. Trata-se de dispositivo que possibilita, expressamente, 
o controle das investigações pelo Poder Judiciário que atua, nesta fase, na condição de garanti-
dor dos direitos fundamentais dos investigados. […] 3. A EC 45/2004 introduziu norma que as-
segura a razoável duração do processo judicial e administrativo (art. 5º. LXXVIII). Conforme a 
doutrina, esta norma deve ser projetada também para o momento da investigação. As Cor-
tes Internacionais adotam três parâmetros: a) a complexidade do caso; b) a atividade processual 
do interessado; c) a conduta das autoridades judiciárias. No caso de inquéritos em tramitação 
perante o STF, os arts. 230-C e 231 do RISTF estabelecem os prazos de 60 dias para investiga-
ção e 15 dias para oferecimento da denúncia ou arquivamento, com possibilidade de prorroga-
ção (art. 230-C, §1º, RISTF). […] (Inq. 4419, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julg. 11-9-
2018, DJe 23-11-2018) 

O interesse público no esclarecimento dos fatos e apuração de eventual delito não pode 
ir a ponto de autorizar uma perpétua espada de Dâmocles a pairar sobre a fronte dos in-
vestigados. O sigilo do procedimento decerto atenua, em larga medida, os malefícios 
inerentes à delicada condição de investigado, com as inerentes suspeitas que recaem 
sobre a pessoa e o limbo em que jaz a reputação daquele que em teoria jurídica se pre-
sume inocente, mas na realidade do mundo social muitas vezes já é visto como culpado. 
Ainda assim, não passa despercebido o fato de que o magistrado terá seu nome associ-
ado a um procedimento que, por sigiloso que seja, é de conhecimento de alguns colegas 
de judicatura (ante a remessa vinda da Corregedoria e chegada a este órgão), de alguns 
servidores que o manuseiam, e de outros a quem porventura a notícia possa ter chega-
do como fruto da infalível indiscrição humana. 

Observo que o art. 163 do Regimento Interno desta Corte dispõe que, “nas infrações em 
que a ação penal é pública, o relator encaminhará os autos ao Procurador-Geral de Jus-
tiça, que, se encontrar elementos suficientes, oferecerá a denúncia no prazo de 15 
(quinze) dias, se o indiciado estiver solto”. Mais uma vez, a exemplo do art. 10 do CPC, 
embora não se trate absolutamente de um prazo peremptório, tampouco se pode tomar 
a disposição regimental como um nada jurídico. 

Por complexos que sejam os crimes de lavagem de dinheiro, e por mais que o advento 
da pandemia do novo coronavírus tenha embaraçado os trabalhos do Ministério Público, 
nem por isso se pode admitir o indefinido prosseguimento da presente investigação, sem 
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que indício mais claros de materialidade e autoria delitivas o justifiquem. As suspeitas 
lançadas nos relatórios recentemente trazidos aos autos, aliás, recaem muito mais sobre 
a pessoa do Dr. Marcello Ignácio Pinheiro Macêdo, advogado nomeado como adminis-
trador judicial em alguns processos em que funciona o magistrado investigado, do que 
propriamente sobre este último. E mesmo as suspeitas lançadas sobre aquele causídico, 
até esta altura, não resultaram em indícios minimamente límpidos da prática de algum 
ato possivelmente delitivo. 

Os liames societários que vincularam, por breve período, um filho do magistrado à espo-
sa do referido advogado, foram objeto de explicações a princípio persuasivas por parte 
da defesa (e-fls. 104/131): o quanto ali aduzido parece, por ora, desanuviar a inicial sus-
peita de que pudesse se tratar de empresas de fachada — todos os pontos nebulosos 
foram explicados, desde a coincidência de endereços da sede das pessoas jurídicas até 
a ausência de empregados de algumas delas. 

Igualmente, a nomeação do referido causídico em alguns processos sob a égide do ma-
gistrado — nomeação à qual o minucioso relatório de Sua Excelência o então Correge-
dor Geral da Justiça aludiu como “especial predileção” — não apenas não infringe per se 
qualquer norma processual (visto que a posição de neutralidade que se exige do perito é 
atinente às partes processuais, não ao magistrado, de quem, por definição, o experto é 
um profissional de confiança), como não pareceu obedecer a um critério de prevalência 
qualitativa ou quantitativa suficiente para justificar o prolongamento das diligências. 

Por fim, é preciso assinalar que a presente decisão não impede que, na superveniência 
de fatos novos, o Ministério Público proceda à solicitação de novas diligências, nos ter-
mos do art. 18 do CPP, que dispõe, in verbis: “Depois de ordenado o arquivamento do 
inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade poli-
cial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia”. 

Ante o exposto, com fundamento no art. 18 do Código de Processo Penal, e no art. 162, 
§ 1º, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, determino o arquiva-
mento do presente procedimento investigatório e de seus autos em apenso, sem 
prejuízo de novas diligências decorrentes de eventual prova nova (art. 18, in fine, CPP).  

 
Não consta dos autos, até esta data, comprovante de intimação do 

Ministério Público ou da defesa quanto ao teor da referida decisão, a qual é pas-
sível de agravo, nos termos do art. 162, § 1º, inciso III, do Regimento Interno 
deste Tribunal de Justiça. 

 
Sendo essas as informações que julgo relevante prestar, renovo a 

V.Exa. os merecidos protestos de estima e consideração. 
 
 

MARCOS ALCINO DE AZEVEDO TORRES 
 DESEMBARGADOR 
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À EXMA. SR.ª MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 
CORREGEDORA NACIONAL DE JUSTIÇA 
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