
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO - 5600268

Cuida-se de procedimento avulso instaurado por determinação da CN/CNJ a partir da
Representação  por  Excesso  de  Prazo  n.  0000242-56.2018.2.00.0000,  referente  ao  Processo  n.
0028364-26.2005.4.01.3400,  formulada por  SÉRGIO ROQUE MÍSSIO em desfavor  da JF EDNA
MÁRCIA SILVA MEDEIROS RAMOS, da 13ª Vara/SJDF.

Em  linhas  gerais,  pontua  o  reclamante  que  "ordenada/deferida  a  expedição  de
Precatório  em 08/08/2016 (...)  até  esta  data,  15/01/2018,  não consta  informação de expedição do
respectivo Precatório".

Solicitadas informações, a magistrada, no que importa, diz (id 5528155): "o acervo de
processos neste juízo situa-se em torno de 6.000 (seis mil), com o quadro de pessoal com apenas 13
(treze) servidores e que, para regularizar a situação, o critério é analisar os processos com data de
movimentação mais antiga, sempre, exceto quanto aos casos de perecimento de direito, devidamente
comprovados.  Informo,  ainda,  que  a  última  movimentação  no  processo  em  questão  foi  no  dia
18/01/2018, tendo sido distribuída Requisição de Pequeno Valor de n° 0003055-15.2018.4.01.9198, no
egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em nome do Reclamante no dia 22/01/2018".

Pois bem.

Não há como negar que houve certa lentidão na expedição da RPV.

Entretanto,  conforme  ressalta  a  i.  magistrada,  (i)  há  excesso de  processos  em
tramitação no juízo (em torno de seis mil); e, (ii) o número de servidores é diminuto para tão grande
demanda de serviço, o que impõe adotar o critério da antiguidade para exame dos processos.

Não obstante, fato é que, em 18/01/2018, houve regularização da marcha processual.
O  ato  pretendido  foi  praticado.  Houve  distribuição  da  "Requisição  de  Pequeno  Valor  de  n°
0003055-15.2018.4.01.9198,  no  egrégio  Tribunal  Regional  Federal  da  1ª  Região,  em  nome  do
Reclamante no dia 22/01/2018".

Em tais perspectivas, vale dizer, considerada a prática do ato e justificada a demora, é
caso de perda do objeto da representação. É o que se extrai do art. 26, § 1º, do Regulamento Geral da
CN/CNJ ("A prática do ato, a normalização do andamento ou a solução do processo poderão ensejar a
perda de objeto da representação", dá azo à perda do objeto da representação"). Nesse sentido:

RECURSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO.
NORMALIZAÇÃO DO ANDAMENTO PROCESSUAL. PERDA DE OBJETO.
EVENTUAL MOROSIDADE JUSTIFICADA. INTELIGÊNCIA DO CAPUT E
DO §1º  DO ART.  26 DO REGULAMENTO GERAL DA CORREGEDORIA
NACIONAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Reclamação disciplinar distribuída ao Gabinete da Corregedoria Nacional
de Justiça em 02.04.2014.

2. Cinge-se a controvérsia a apurar morosidade apontada pela recorrente em
relação ao processo n. 017089873.2008.8.13.0472 em trâmite perante a Vara
Única da Comarca de Paraguaçu, MG.

3. Normalização do andamento processual. Perda de objeto. Inteligência do
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§1º do art. 26 do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça.

4.  Justificativa para eventual  morosidade nas informações da Corregedoria
Geral  de  Justiça  de  Minas  Gerais.  Inteligência  do  caput  do  art.  26  do
Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça.

5. Recurso administrativo desprovido.

(RA em REP n. 000221755.2014.2.00.0000, Rel. Nancy Andrighi, 199ª Sessão
Ordinária Sessão, 18/11/2014)

À  vista  do  exposto,  sem  elementos  suficientes  para  reconhecer  responsabilidade
funcional nos termos do art. 35 da Loman e por reconhecer a perda do objeto desta, determino seu
arquivamento.

Encaminhem-se à CN/CNJ cópias desta, das informações e do extrato processual.

Cientificada a interessada, encerre-se nesta unidade.

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 19/02/2018, às 18:09 (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 5600268 e o código CRC 239A1986.
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