
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. 0002116-13.2017.2.00.0000), formulada por FERNANDO
JOSÉ DIAZ FERNANDEZ em desfavor de JF EDNA MÁRCIA SILVA MEDEIROS RAMOS, da 13ª
VARA DA SJDF, relativamente ao processo n. 1007722-29.2016.4.01.3400.

Em  linhas  gerais,  pontua  o  requerente  que  "o  processo  encontra-se  sem
movimentação e concluso para julgamento desde 28/11/2016".

Provocada a se manifestar, a magistrada, entre outras informações, diz (id 3807912):
a) "o critério é analisar os processos com data de movimentação mais antiga, sempre, exceto quanto aos
casos de perecimento de direito, devidamente comprovados"; b) "atualmente estão sendo julgados os
processos conclusos em agosto/2016, e tendo em vista a conclusão do presente em setembro/2016, não
está longe de ser julgado".

Depreende-se, a partir  do que se disse e da consulta à  movimentação processual
disponível na internet (id 3809035), que inexiste morosidade injustificada na tramitação do feito. São
diversos  os processos sob a  responsabilidade da magistrada,  fator  passível  de justificar  a  demora
registrada.

Ademais, consoante se observa (do andamento processual), houve a prática de uma
série de atos em um período de tempo bastante curto. Vejam-se, a título de exemplo, os seguintes
registros: em 27/09/2016 os autos estavam "conclusos para decisão" e, no dia seguinte, em 28/09/2016,
proferiu-se a decisão ("Não Concedida a Medida Liminar").

Registre-se, outrossim, que, distribuído em 13/09/2016, não se inclui na Meta 2 do
CNJ para 2017, o que poderia justificar uma atenção especial e, inclusive, passá-lo à frente dos demais,
com base nas exceções permitidas pelo art. 12 do NCPC.

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

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

Encaminhem-se à CN/CNJ cópias desta, das informações prestadas e do extrato da
movimentação processual.

Cientifique-se a interessada.

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 28/03/2017, às 17:02 (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 3808502 e o código CRC F431A479.
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