
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO

Cuida-se de procedimento instaurado por provocação de Geraldo José de Jesus, que alega
(suposta) morosidade na tramitação do Processo n. 0002711-31.2011.4.01.3814, em curso na 2ª Vara
Federal da Subseção Judiciária de Ipatinga-MG.

Em linhas gerais, relata:
A SENTENÇA TRANSITOU EM JULGADO NA DATA DE
08/09/2015 CONFORME O ANDAMENTO PROCESSUAL ANEXO
COMPROVANDO OS FATOS.
O AUTOR JÁ PROTOCOLOU VÁRIAS PETIÇÕES SOLICITANDO
AO JUÍZO QUE INTIMASSE O INSS A CUMPRIR A SENTENÇA
TRANSITADA EM JULGADO.
(...) A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR FOI ORDENADA
EM 10/02/2017, MAS ATÉ A PRESENTE DATA NÃO FORAM
TOMADAS AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS ENVIANDO A
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR AO TRIBUNAL PARA
EXECUÇÃO CONTRA O INSS.

Apresentada originariamente ao CJF, por despacho, veio para esta Corregedoria Regional,
a fim de que os fatos pudessem ser melhor averiguados.

Provocada a se manifestar, a magistrada que conduz o feito, JFS Lísya Helena Cavalcante
dos Santos, depois de fazer um relato das várias petições juntadas pelo autor, diz (id 4031815):

(...) O autor pretende a célere expedição da RPV, mas não observa
as determinações contidas nos despachos exarados nos autos
(25/02/2016) e insiste em juntar petições com o mesmo pedido, em
um curto espaço de tempo, fato que proporciona um atraso
considerável na tramitação do feito, uma vez que, cada petição
juntada requer a execução de vários procedimentos pela Secretaria
e ainda retira o processo do relatório.
Assim, fica evidente que toda a demora na execução do julgado se
deve exclusivamente à não observância das normas processuais
pelo advogado constituído pelo autor, que insiste em peticionar
requerendo providências para a expedição da RPV, quando
bastaria ter promovido a execução do julgado nos termos da
legislação processual vigente à época, qual seja, art. 730 do CPC.
O patrono do autor vem, desde o retorno dos autos do Tribunal,
tumultuando o regular andamento do feito, sem promover os atos
necessários e efetivos para o recebimento dos valores devidos ao
seu cliente - autor da ação e da representação contra essa
magistrada.
Ademais, cumpre informar que atualmente tramitam nesta 2ª Vara
de Ipatinga, 12.286 processos, sendo 7.400 processos em
tramitação ajustada. A Secretaria está trabalhando com o relatório
de 60 dias (processos cíveis).
Ressalto que esta magistrada entrou em exercício na 2ª Vara de
Ipatinga, como Juíza Federal Substituta, em 07/03/2017, portanto,
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há pouco mais de 60 dias, encontrando uma vara extremamente
assoberbada, com pauta de audiências considerável, e que,
juntamente com os servidores da secretaria, do gabinete e a
direção, vem fazendo um trabalho de triagem para que sejam, o
mais prontamente possível, respeitados os prazos processuais,
priorizando-se os feitos mais urgentes, como processos criminais
com réu preso, benefícios por incapacidade e os conclusos há mais
de 180 dias.
Esclareça-se que o objetivo dessa magistrada é prestar uma
jurisdição séria e comprometida, não medindo esforços para que a
2ª Vara de Ipatinga atinja, o quanto antes, a excelência em
prestação jurisdicional. (...)

Depreende-se, a partir do que se disse, que inexiste morosidade na tramitação do feito.
Se não houve andamento célere conforme esperado, não é devido à inércia da magistrada

ou mesmo da secretaria da vara. Como ressaltado nas informações, o requerente “pretende a célere expedição
da RPV, mas não observa as determinações contidas nos despachos exarados nos autos (25/02/2016) e
insiste em juntar petições com o mesmo pedido, em um curto espaço de tempo, fato que proporciona um
atraso considerável na tramitação do feito, uma vez que, cada petição juntada requer a execução de vários
procedimentos pela Secretaria e ainda retira o processo do relatório".

À vista do exposto, vê-se que não há elemento que permita concluir pela responsabilidade
funcional da magistrada à vista do art. 35 da Loman.

Nessas bases, de ordem, arquive-se.
Cientifiquem-se os interessados. Comunique-se à Corregedoria-Geral da Justiça Federal.

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 15/05/2017, às 17:41 (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
4054781 e o código CRC 8826276D.
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