
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

ACÓRDÃO

RECURSO NA REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO Nº  0018735-50.2015.4.01.8000 - DF
RELATOR : O EXMº. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MOREIRA ALVES
RECTE. : EUSTÁQUIO NUNES DA SILVEIRA
ADV. : Eustáquio Nunes da Silveira

RECDA. :
JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA DA 9ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO
FEDERAL

 

E M E N T A

 

CORREIÇÃO PARCIAL.  REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO. DEMORA NO
JULGAMENTO DE PROCESSO. PEDIDO ARQUIVADO. AGAVO REGI MENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.

1.  Arquivamento  do  pedido de correição parcial,  recebido como representação contra  magistrado,
louvado nas informações prestadas pela Representada, dando notícia de sua entrada em exercício na 9ª
Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal no mês de julho do ano de 2014, aproximadamente três
meses  após  a  conclusão,  para  sentença,  do  processo  que  tem  o  ora  recorrente  como  parte,  e
principalmente  do  retrato  então  existente  na  unidade  jurisdicional  em  referência,  na  sequência
registrado  nos  trabalhos  da  Correição  Geral  Ordinária  realizada em  setembro  seguinte,  onde
constatados,  no  anterior  mês  de  agosto,  "1596  processos  conclusos  para  sentença,  sendo  1318
conclusos fora do prazo, o que comprova que o problema antecede o meu ingresso na Vara". 

2. A Corregedoria Regional detém os dados de produtividade dos magistrados de primeiro grau da
Primeira Região, inclusive os da Representada, tem igualmente conhecimento dos dados da 9ª Vara da
Seção Judiciária do Distrito Federal e da situação aflitiva por que passa já faz algum tempo e, por isso
mesmo, como dito nas informações, foi formulado faz algum tempo pleito de mutirão de sentenças,
insuscetível de ser atendido por ora em virtude da enorme carência de magistrados no âmbito desta
Primeira Região, fruto de quase um terço de vagos nos cargos de juiz federal e juiz federal substituto.
Uma simples consulta a tais dados, como ocorrido na hipótese em causa, deixa ver que não existem
elementos mínimos indiciários de negligência ou de qualquer tipo de falta funcional cometida pela
representada, capaz de justificar que a presente investigação preliminar desborde em propositura de
processo administrativo disciplinar.

3.  O  recorrente  tem  razão  quando  diz  que  não  houve,  na  decisão  recorrida,  alusão  ao  alegado
descumprimento do disposto nos artigos 1.211-A e 1.211-B do revogado Código de Processo Civil, no
que determinavam identificação própria nos autos com prioridade de tramitação, por neles figurar como
parte ou interessada pessoa com mais de sessenta anos ou portadora de doença grave. Tal circunstância,
no entanto não está devidamente comprovada pelo representante, que se limitou, no particular, a fazer
juntada de cópia das informações sobre a movimentação processual e da petição por meio da qual
postulou tramite prioritário da demanda em que é autor. 

4. Recurso a que se nega provimento.
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A C Ó R D Ã O

 

Decide a Corte Especial Administrativa, por maioria, negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do Relator. Vencidos os Desembargadores Federais Maria do Carmo Cardoso,
Neuza  Alves,  Neviton  Guedes  e  Gilda  Sigmaringa  Seixas.  Ausentes, neste  julgamento,  os
Desembargadores Federais Cândido Ribeiro, Hilton Queiroz, I'Talo Mendes e José Amilcar Machado.

 

Corte Especial Administrativa do TRF da 1ª Região – 14/04/2016.

 

CARLOS MOREIRA ALVES
Relator

Documento assinado eletronicamente por Carlos Moreira Alves, Desembargador Federal, em
25/05/2016, às 10:17 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 2122208 e o código CRC 0F2AA0F5.
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