
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO

CORREIÇÃO PARCIAL N. 0026008-12.2017.4.01.8000

 

REQUERENTE : ROSANGELA CIPRIANO DOS SANTOS

ADV : DEBORA MAILHO (OAB/RO 6259)

REQUERIDO : JUÍZO DA VARA ÚNICA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE
VILHENA(RO)

Nº DO
PROCESSO NA
ORIGEM

: 441-98.2015.4.01.4103

 

Trata-se de correição parcial tirada dos autos n. 441-98.2015.4.01.4103, em trâmite no
Juízo Federal da Vara Única da Subseção Judiciária de Vilhena (RO).

Alegou-se que: a) “foi protocolado” (protocolo descentralizado) “recurso de Agravo de
Instrumento (...) em 26/10/2016, (...) sendo informado ao eminente Juiz Federal acerca da interposição da
aludida peça recursal”; b) “o eminente magistrado (...) não deu o devido encaminhamento à peça recursal, e
nesse passo, agiu de modo tumultuário, causando prejuízos à parte, eis que era seu dever endereçar o recurso
(...) ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, fato que não ocorreu até a presente data”; c) “a
omissão injustificada (...) revela ato atentatório à boa ordem do procedimento (...). / A parte (...) tem o direito
constitucional de obter o aviamento do recurso (...).

Pediu-se “que essa Corregedoria determine ao magistrado que cumpra o seu dever de
ofício, encaminhando diretamente a peça recursal e os documentos que a instruem ao Tribunal Revisor”.

Decido.
Obtém-se de consulta ao sistema processual que o aludido agravo de instrumento foi

autuado sob o n. 0065792-71.2016.4.01.0000 e distribuído ao Desembargador Federal José Amilcar
Machado em 23/11/2016.

Evidente a perda de objeto da correição parcial, nego-lhe seguimento (Provimento COGER
n. 129/2016, art. 8º, inciso VI).

Publique-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquive-se.
Brasília, 14 de dezembro de 2017.
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Desembargador Federal JOÃO BATISTA MOREIRA
Corregedor Regional da Justiça Federal da 1ª Região

 

Documento assinado eletronicamente por João Batista Moreira, Corregedor Regional da
Justiça Federal da 1ª Região, em 15/12/2017, às 11:57 (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
5287480 e o código CRC F8768965.

SAU/SUL - Quadra 2, Bloco A Praça dos Tribunais Superiores - CEP 70070-900 - Brasília - DF - www.trf1.jus.br
0026008-12.2017.4.01.8000 5287480v4

Decisão TRF1-Corregedoria-ASCOR 5287480         SEI 0026008-12.2017.4.01.8000 / pg. 2


