
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. 0005269-54.2017.2.00.0000), formulada por MARIO DOS
REIS em desfavor da 4ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Minas Gerais,  relativamente ao  Processo n.
0008376-68.2015.4.01.3820.

No Ofício n. 007/2017/GAJUS/4ª TR/SJMG, de 07/08/2017 (id 4549353), noticiou-se
que o processo referido estava "pautado para a sessão do dia 04/09/2017 para julgamento".

Cientificada a CN/CNJ do ocorrido, suspendeu-se este procedimento por quarenta dias (id
4550514), a fim de acompanhar proximamente a tramitação do feito.

De acordo com as informações prestadas, pelo JF Karley Correa da Silva - Juiz Relator em
auxílio na 4ª Turma Recursal/SJMG -, o processo de interesse do reclamante foi efetivamente julgado
(id 4778633).

Tal circunstância, vale dizer, o superveniente julgamento do processo judicial que deu
ensejo à representação, a teor de entendimento já firmado pelo CNJ, enseja a perda de objeto do
procedimento instaurado. Nesse sentido:

RECURSO ADMINISTRATIVO. REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO
DE PRAZO. AUSÊNCIA DE MOROSIDADE INJUSTIFICADA.
MATÉRIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DESTE
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Representação por excesso de prazo conclusa ao Gabinete da
Corregedoria em 28.09.2015.
2. Em consulta ao andamento processual do habeas corpus, não se
verifica morosidade injustificada, porquanto o processo foi sentenciado,
o que acarreta a perda do objeto da representação por excesso de prazo.
3.Irresignação que se volta ao exame de matéria eminentemente
jurisdicional, que não se insere dentre as atribuições deste Conselho
Nacional de Justiça (art. 103-B, §4º, da CF/88).
4.Recurso administrativo desprovido.
(REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO 0000846-
22.2015.2.00.0000, Plenário, Rel. Min. Ministra Nancy Andrighi, DJe
de 30/11/2015, p. 3, grifei) 

Fundamentação: De acordo com as informações prestadas pela
Corregedoria do TJ/ [...] , constata-se que foi proferida sentença no
referido processo em 11/09/2015. Assim, verifica-se exaurido o objeto do
presente expediente. Dispositivo: Forte nessas razões, DETERMINO O
ARQUIVAMENTO do presente expediente, por perda de objeto, nos
termos do art. 26, § 1º, do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional
de Justiça.
(REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO 0005375-
55.2013.2.00.0000, Decisão monocrática, Ministra Nancy Andrighi, DJe de
28/10/2015, p. 11, grifei).

À vista do exposto, é de se reconhecer a ausência de elemento que permita concluir pela
responsabilidade funcional do magistrado à vista do art. 35 da Loman. Portanto, de ordem, determino o
arquivamento deste.
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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 Coge

Documento assinado eletronicamente por Evaldo de Oliveira Fernandes, filho, Juiz Federal
em auxílio, em 18/09/2017, às 18:22 (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
4779541 e o código CRC AF4A12FA.
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