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DESPACHO

A Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Santa Catarina encaminhou à
Corregedoria Nacional de Justiça a comunicação que deu origem a este pedido de
providências, informando que determinou reclamação disciplinar em desfavor do Juiz
de Segundo Grau Dr.  Eduardo Mattos Gallo Junior.

Consta dos autos que o magistrado, “após discussão com sua companheira,
gravou imagens feitas com celular, nu, após defronte ao espelho, em registro às
supostas agressões sofridas. Não bastasse, compartilhou o vídeo com terceiros”.

Extrai-se que, no dia 7 de abril do corrente ano, o órgão correcional local
determinou fosse convocado o Juiz de segundo grau representado a comparecer à
Corregedoria-Geral da Justiça, “com o fito de ser pessoalmente comunicado”.

Com efeito, da comunicação não se depreende,   de forma cabal, se a
reclamação disciplinar foi arquivada ou se a aludida convocação para orientação se
traduz em eventual pena aplicada ao magistrado representado. Diante da gravidade
das acusações, é curial o esclarecimento dessa questão. 

Assim, da análise dos documentos que instruem este feito depreende-se que
são necessárias mais informações e elementos que levem à convicção de que os fatos
foram satisfatoriamente apurados na origem, a fim de avaliar a necessidade de
atuação da Corregedoria Nacional de Justiça no caso em comento.

    Ante o exposto, oficie-se à Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Santa
Catarina, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, envie à Corregedoria Nacional
elementos que possibilitem uma decisão mais segura acerca da reclamação disciplinar
instaurada.                  

Brasília, 7 de abril de 2017.

MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Corregedor Nacional de Justiça
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