
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO - 5562354

Cuida-se de procedimento avulso, instaurado por provocação da advogada Valdete de
Souza, no qual se apontam duas condutas distintas: mal atendimento/desrespeito às prerrogativas de advogado
e morosidade processual (Autos n. 2259-11.2017.4.01.3814, da 2ª Vara de Ipatinga/MG).

O despacho id 5309748 determinou: i) extração de cópias para abertura de novo
procedimento e remessa à Diref/MG, a fim de que se apurem as condutas imputadas aos servidores
nominados na inicial, comunicando os resultados ao final; ii) notificação da magistrada responsável pelo
processo indicado, a fim de que prestasse informações acerca da (suposta) morosidade e não atendimento à
tramitação prioritária.

A JFS Lysia Helena Cavalcante dos Santos manifestou-se (id 5477582), dizendo: i.) "não
se trata de qualquer demanda classificada como urgente, vez que se está a falar de execução fiscal de dívida
ativa não tributária"; ii.) "não há excesso de prazo (...) fora atendida a tramitação prioritária"; iii.) "A petição
(...) foi protocolada no dia 08/11/2017 (...) no dia 09/11/2017, portanto, um dia após o protocolo da exceção
de incompetência, foi dada vista dos autos ao IBAMA"; iv.) "no dia 28/11/2017, o IBAMA devolveu os autos
e protocolou sua resposta à Exceção de Incompetência, que somente foi juntada pela secretaria em
19/12/2017, tendo em vista a proximidade do recesso e o grande volume de protocolos nessa época"; v.) "O
processo foi concluso para decisão em 17/01/2018 e decidido em 18/01/2018, apenas um dia após"; vi.)
"houve celeridade processual e atendimento à tramitação prioritária, já que a exceção de incompetência foi
protocolada em 08/11/2017 e julgada em 18/01/2018, com duração de pouco mais de dois meses, devendo-
se considerar, ainda, nesse interregno, o recesso forense, de 20/12/2017 a 06/01/2018".

O confronto entre os termos da inicial e as informações prestadas revela que a (suposta)
morosidade no andamento processual não se faz presente. Ao contrário, o processo em referência teve
tramitação célere no que pertine à exceção de incompetência apresentada pela reclamante.

Tal como se nota, protocolado o incidente (a petição na qual arguída a incompetência do
órgão julgador) em 08/11/2017, prontamente (no dia seguinte), intimou-se o IBAMA para impugnação.
Apresentada em cartório a resposta (28/11/2017), sua juntada aos autos se deu aos 19/12/2017 (véspera do
recesso forense de fim de ano). Feita conclusão ao juiz no dia 17/01/2018, houve decisão logo em seguida
(um dia depois, 18/01/2018, id 5569945).

Quanto ao mais, nota-se, pelo espelho da tramitação processual (id 5569969), que o
executivo fiscal tem recebido regular andamento.

À vista do exposto, é de se reconhecer a ausência de elemento que permita concluir pela
responsabilidade funcional da magistrada à vista do art. 35 da Loman.

De ordem, determino o arquivamento deste.
Registro que, com relação às condutas imputadas aos servidores, deve-se aguardar o

resultado de sua apuração pela Diref/MG no procedimento especificamente aberto para tanto.
Cientificados os interessados, encerre-se nesta unidade.

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 08/02/2018, às 15:22 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
5562354 e o código CRC C22BD6E1.
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