
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO

Cuida-se de procedimento avulso instaurado por provocação da CN/CNJ à vista de
pedido de providências  (PJe n. 0000749-51.2016.2.00.0000) formulado por Carlos Alessandro Santos de
Almeida em desfavor do Juízo da 2ª Vara Federal da SJDF.

Em linhas gerais, o requerente relata que interpôs apelação no Processo n. 1005145-
78.2016.4.01.3400 e que, apresentadas as contrarrazões, foi determinada, em 02/12/2016, a remessa dos
autos ao TRF1. Pontua, entretanto, que o feito(processo eletrônico), até a data da reclamação, não teria dado
entrada no sistema do tribunal.

Provocado a se manifestar, o JFS Anderson Santos da Silva informa que: a) “o processo nº
1005145-78.2016.4.01.3400 foi remetido à instância superior na data de 16/03/2017”; b) “a remessa do
referido feito à instância superior foi determinada por meio de despacho, datado de 02/12/2016"; c) "a
Secretaria deste Juízo [não cumpriu] aludido despacho imediatamente, em virtude de inconsistência/erro no
sistema que não permitiram a finalização de tal tarefa, ensejando, inclusive, a abertura de chamado ao Núcleo
Regional de Apoio ao Processo Judicial Eletrônico”.

Afere-se, do que foi dito, que a demora na remessa do feito ao Tribunal não decorreu de
desídia do magistrado.

Em realidade, a falha (demora) se deveu a "inconsistência/erro no sistema que não
permitiram a finalização a finalização de tal tarefa".

Não obstante, foram tomadas as medidas administrativas ao devido impulsionamento da
demanda, mediante "abertura de chamado ao Núcleo Regional de Apoio ao Processo Judicial Eletrônico" para
solução

Ademais, com a remessa do feito à instância superior em 16/03/2017, houve normalização
da marcha processual.

Tais circunstâncias, parece, dão azo à perda de objeto do procedimento então instaurado.
Nesse contexto, considera esta Corregedoria Regional que não há elemento que permita

concluir pela responsabilidade funcional do magistrado à vista do art. 35 da LOMAN. Sendo assim, 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 26/04/2017, às 14:26 (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
3953578 e o código CRC 4164B269.
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