
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO

Cuida-se de procedimento avulso instaurado por provocação da CN/CNJ à vista de
representação por excesso de prazo (PJe n. 0000433-38.2017.2.00.0000) formulada por TEREZINHA
DE FÁTIMA SOUZA CAMARINHO em desfavor  do  JUÍZO DA 1ª  TURMA RECURSAL DA
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE  JUIZ  DE  FORA  (MG),  relativamente  ao  processo  n.
0009434-71.2012.4.01.3801.

Em  síntese,  pontua  a  requerente  que  "desde  04/09/2015  o  referido  processo
encontra-se concluso para juízo de admissibilidade", ou seja, "há 1 ano e 4 meses".

Instado a se manifestar, o JF LEONARDO AUGUSTO DE ALMEIDA AGUIAR,
Presidente da TR-JEF da Subseção Judiciária de Juiz de Fora/MG, entre outras informações, informa
que "o feito vem recebendo a devida atenção deste  juízo,  encontrando-se em regular  tramitação".
Transcreveu, outrossim, o andamento processual do feito, onde se observa que, em 14/02/2017, foi
proferida decisão negando seguimento ao pedido de uniformização (id 3596977).

Tal circunstância, consoante entendimento já firmado pelo CNJ, dá azo à perda do
objeto da representação, visto que houve normalização da marcha processual com a prática do ato
pretendido. Nesse sentido, é a dicção do art. 26, § 1º, do Regulamento Geral da CN/CNJ ("A prática do
ato, a normalização do andamento ou a solução do processo poderão ensejar a perda de objeto da
representação").

A propósito, veja-se entendimento já manifestado pelo CNJ em assunto semelhante,
se não idêntico:

RECURSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO POR EXCESSO
DE  PRAZO.  NORMALIZAÇÃO  DO  ANDAMENTO
PROCESSUAL.  PERDA  DE  OBJETO.  EVENTUAL
MOROSIDADE JUSTIFICADA.  INTELIGÊNCIA DO CAPUT E
DO  §1º  DO  ART.  26  DO  REGULAMENTO  GERAL  DA
CORREGEDORIA  NACIONAL  DE  JUSTIÇA.  RECURSO
DESPROVIDO.
1.  Reclamação  disciplinar  distribuída  ao  Gabinete  da
Corregedoria Nacional de Justiça em 02.04.2014.
2.  Cinge-se a controvérsia  a apurar  morosidade apontada pela
recorrente em relação ao processo n. 017089873.2008.8.13.0472
em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Paraguaçu, MG.
3.  Normalização  do  andamento  processual.  Perda  de  objeto.
Inteligência  do  §1º  do  art.  26  do  Regulamento  Geral  da
Corregedoria Nacional de Justiça.
4.  Justificativa  para  eventual  morosidade  nas  informações  da
Corregedoria Geral de Justiça de Minas Gerais. Inteligência do
caput do art. 26 do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional
de Justiça.
5. Recurso administrativo desprovido.
(RA em REP n. 000221755.2014.2.00.0000, Rel. Nancy Andrighi,
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199ª Sessão Ordinária Sessão, 18/11/2014).

Nessas  bases,  considera  esta  Corregedoria  Regional  que  não  há  elemento  que
permita concluir pela responsabilidade funcional do magistrado à vista do art. 35 da LOMAN.

Diante de tais fatos, de ordem, arquive-se.

Encaminhem-se à CN/CNJ cópias desta e das informações prestadas.

Cientifique-se o interessado.

EVALDO DE OLIVEIRA FERNANDES, filho
Juiz Federal em auxílio à Coger

Documento assinado eletronicamente por Evaldo de Oliveira Fernandes, filho, Juiz Federal em
auxílio, em 23/02/2017, às 19:24 (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 3648734 e o código CRC 37B270DB.
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