
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO - 5438926

Cuida-se de procedimento avulso, instaurado por provocação de Carlos Freire, em
que se alega morosidade na tramitação do Processo n. 1942-52.2013.4.01.3814, da 1ª Turma Recursal
de Minas Gerais/MG.

Em linhas gerais, pontua o reclamante: "O processo supracitado foi distribuído no dia
17/05/2013 e teve a sua sentença deferida procedente em 14/05/2014. O INSS recorreu e o processo se
encontra na 1ª Turma Recursal de Belo Horizonte em Minas Gerais, sendo enviado para esta Turma na
data de 09/07/2014. A última data de movimentação na 1ª Turma Recursal foi em 30/09/2014 e a juíza
responsável Mônica Guimarães Lima não tomou até agora nenhuma providência para colocar em pauta
e julgar o processo do autor". Requer providências.

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

Instada a se manifestar, a magistrada relatora do feito, entre outras informações, diz
que "o processo de CARLOS FREIRE, que trata de Revisão de Benefício, remetido a esta Turma
Recursal  em 26/09/2014,  será  julgamento  ainda no  corrente  ano,  sem data pré-designada,  mas já
incluído na lista de prioridades, de acordo com a Meta 2".

Suspensa a tramitação deste por oitenta dias, a magistrada informa (id  5394488) que
o processo objeto deste expediente "foi levado a julgamento na 33ª sessão, realizada no dia 28/11/2017"
(id 5483756).

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 ) 
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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.

Cientifiquem-se  os  interessados.  Comunique-se  à  Corregedoria-Geral  da  Justiça
Federal.

Nada mais havendo, encerre-se nesta unidade.

NEWTON PEREIRA RAMOS NETO
Juiz Federal em auxílio à Coger

Documento assinado eletronicamente por Newton Pereira Ramos Neto, Juiz Federal em auxílio,
em 24/01/2018, às 19:19 (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 5438926 e o código CRC 08625E3D.
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