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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

CIRCULAR/PRESI 600- 3~9 Brasília (DF), 20 de julho de 2009. 

AOS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES FEDERAIS DO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

Encaminho a Vossas Excelências, para conhecimento, cópia do Ofício 

nº 6343-E/CNJ/COR/2009, de 16/07/2009, bem como da Portaria Conjunta nº 01, de 

14/07/2009, da Corregedoria NacionaL de Justiça e Corregedoria-Geral da Justiça 

Federal, que determina a realização, em conjunto, de inspeção no Tribunal Regional 

Federal da 1 ª Região, abrangendo secretarias, gabinetes, escrivanias, setores e 

departamentos, a partir de 04 de agosto pró;f!Jo7 . 

Atenciosamente, -~-~~/L~~ / 
// / '~ 

/ / "'~ 

/ //f/0 . / 
/ / ~ Presid§Jlte 

<../ --~ 
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Ofício n• 6343-E/CNJ/COR/2009 

A Sua: Excelência o Senhor. 
Desembargador JlRAlR ARAMMEGUERIAN ·· 
Presidente do, Tribuna:! Regional Federal da 1• R.í!8ião 

Senhor Presidente, 

Dirijo-me a Vossa Excelência para convidar-lhe a participar da inspeção 

junto ao Tribunal Regio. na! Federal da t• R,t:g\lio, inclufdas as sec:retarias, gabinetes, . . . 

escmvanias, setores e departamentos do Tribuo~l. 

A inspeção se iniciará no dia quatro de agosto do ano de dois mil e QOve, a 

partir de nove horas. 

Por oportunó, solicito-lhe pr<lvjdências a fim de pt1blicar- a Ji'Qrtada 

Conjunta n. o OI - Corregedoria Nacional d.e Justiça e Corregedoria-Geral da Justiça 

Federal, de quatorze de julho do ano de dois mil e nove, em anexo, nas ~JÍM~~C!~ do 

Tribunal entre os diaswintc;i.~cjuql.<be1$de dei.~o ano de dois mil c nõve; líçjn êÕmo 

sua publicação junto ao Diário da Justiça da União e ao síte do Tribunal RcgiOiioí P~eral 
da t• Região, em local de destaque, no mesmo período. 

Atenciosamente, 

_#JJfl;miTTRO GILSON DIPP 
Corregedor Nacional de Justi 

I 

CollSelho Nacional de Justiça- CNJ Cpo. 
Anexo I- Supremo 'tribunal Fed=l, Praça do• Três Poderes, stn•- Bt11BiliaiDF (CEP 70.!75-90()) 

(61) 3217-4SS3f4SS2- Fax (61) 3217-4505 

.7/ l ............ 

;:;,.~csbido na D!GE> 

' rr. lG.Jfll/ o~ às.L~l30 
.. _____ &;_~_ 
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Conselho Nacional de Justiça 
Corregedoria 

PORTARIA CONJUNTA N" OI DE 14 DE JULHO DE 2009. 

CORREGEDORIA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E 
CORREGEDOR.IA·GERAL DA JUSTIÇA FEDERAL 

l 

O MINISTRO CORREGEDOR NAOONAL DE JUSTIÇA 
e o MINlSTRO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA FEDERAL, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais, e 

CONSIDERANDO a divulgação na internet .no sítio da 
Procuradoria Regional da República da t• Região de que diversas ações 
penais em fase recursal acabarão por prescrever ante a excessiva demora no 
seu julgamento (PP 2009160463-CIF); 

CONSIDERANDO a constatação no Tribunal Regional 
Federal da J• Região, pela Corregedoria-Geral da Justiça Federal, da 
existéocia de recursos criminais organizados para julgamento conforme a 
data da prescrição; 

CONSIDERANDO a proximidade do tetiDo final do prazo de 
cumprimento da Meta Número 02 do conjunto de metas de nivelamento 
estabelecidas no Tl Encontro Nacional do Poder Judiciário e a manutenção 
de expressivo acervo de processos anteriores a 31112/2005 no Tribunal 
Regional Federal da t• Região - com acervo total superior a 200.000 
processos; 

CONSIDERANDO a Laxa de congestionamento (67,1%) e a 
carga de trabalho no 2• grau (12.004 processos por gabinete) do Tribunal 
Regional Federal da 1" Região, que são as maiores entre os Tribunais 
Regionais Federais, contorme inlbrmaç6es do Jusliça em Números de 2008 
do Conselho Nacional de Justiça; 

CONSIDERANDO a existência de 96 reclamações por excesso 
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na qual clamam contra a morosidade da prestação jurisdicional de 
Desembargadores do T1ibunal Regional Federal da I, Região; 

CONSIDERANDO a existência de reclamação apresentada ao 
Conselho da Justiça Federal pelo Ministério Público Federal em que noticia 
a existência de inquéritos poJjciais destinados à apuração e elucidação de 
fatos que se inseriam na competência originária do Tribunal Regional 
Federal da 1• Região que foram remetidos à Policia federal para o 
cumprimento de diligências necessárias e lá permaneceram por mais de 6 
anos, até que houvesse a cobrança da devolução dos autos pelo órgão de 
origem; 

CONSIDERANDO as noticias nos autos da reclamação 
anteriormente mencionada de que inquéritos policiais que, em tese, 
apuravam fatos inseridos na competência originária do Tribunal Regional 
Federal 1• Região, furam arquivados em primeira instância, enquanto 
outros converteram-se em ações penais que tramitaram e foram decididas 
ou julgadas pelo J• grau de jurisdição, sem que o órgão de origem tivesse 
requerido ou, ao menos, solicitado esclarecimentos sobre o acontecido (PP 
2009180023-CJF); 

CONSIDERANDO a notória convocação de grande número de 
Juizes de primeiro grau para auxiliarem a atividade jurisdicional, por 
períodos extensos, em prejuízo das atividades de primeira instància; e 

CONSIDERANDO a situação deficitária dos Juizados 
Especiais Federais de Belo Horizonte constatada e.m inspeção preventiva 
realizada pela Corregedoria Nacional de Justiça nos dias 13 e 14 de abril de 
2009, cuja gestão administrativa incumbe ao Tribunal Regional Federal da 
!•Região; 

RESOLVEM: 

J. Determinar a realização, em conjunto, de inspeção no º 
Tdb_unal_ Regional Federal da I' Região, abrangendo sjiéretarias, gabinetes, / 
escnvamas, setmes e departamentos; ./ / 

./ ;rV 
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2. Designar o dia 04 de agosto, a partir das 09:00 horas, para o 
infcio dos trabalhos; 

3. Esclarecer que durante a inspeção as atividades jurisdicionais 
e administrativas deverão prosseguir normalmente; 

4. lnfonnar que participarão dos trabalhos, além dos Ministros 
Corregedores signatários desta portaria, os Juízes auxiliares da 
Corregedoria Nacional de Justiça, José Paulo Baltazar Júnior, Ricardo 
Cunha Chimenti, Salise Monteiro Sancbotene e Friedmann Anderson 
Wendpap, os Juizes auxiliares da Presidência do Conselho Nacional de 
Justiça, Marcelo Martins Berthe e Fabiana Zilles, e o Juiz auxiliar da 
Corregedoria-Geral da Justiça Federal, Carlos Eduardo Delgado, aos quais, 
sem prejufzo dos poderes atribuldos aos Ministro1! Corregedores, fica 
delegada a realização dos trabalhos de inspeção e dos atos necessários ao 
desenvolvimento dos trabalhos, inclusive as requisições preceituadas no 
art. 8", V, do Regimeuto lntemo do Conselho Nacional de Justiça; 

5. Designar para assessorarem os trabalhos os Servidores Ana 
Paula Lucema Silva e Renato de Oliveira Paes da Corregedoria-Geral da 
Justiça Federa1 e os Servidores Lorena Caroline Lyra de Oliveira, Kellen 
Patrícia Rodrigues Mateus, Mima Brenda de Magalhães, Adriene Costa, 
Marilene de Souza Polastro, Sólon Quirido, Rafael Barreto, Daniel Martins 
Ferreira, Thiago de Andrade Vieira, Giscard Stephanou Silva, Meirielle 
Viana Pires, Ieda Silvana Ramos Azevedo, Francisco Sandoval Barbosa dn 
Silveira, Mauricio Antônio do Amaral Carvalho, Humberto José Nunes, 
Renata Lícia Gonçalves Santana Alves e Vanessa dos Santos Oliveira 
Bucar para assessorarem nos trabalhos; 

6. Designar a Servidora Lorena Carolina Lyra de Oliveira como 
secretária responsável pelas anotações e guarda dos documentos (fisicos ou 
eletrônicos) e infonnações destinadas à consolidação dos relató1ios; 

7. Detennina1· a expedição de oticio ao Desembarga~or-, 
Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da I" Região, bem co'ro > 
ao Desembargador Con-egedor Regional da 1 • Região, .c:ónvidando-os para 

a inspeção e solicitando que: / / 
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7.1 Providenciem a publicação destá portaria nas dependências 
do Tribunal entre O$ dias 20 de julho a 07 de agosto de 2009; 

7,2 Providenciem a publicação desta portaria no Diário da 
Justiça da União e no sítio elen·õnico do Tribunal, em local. de destaque, de 
20 de julho de 2009 a 07 de agosto de 2009. 

8. Determinar a expedição de oficio ao Ministério Público 
Federal e à Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do Distrito Federal, 
para que acompanhem os trabalhos de inspeção se o desejarem; 

9. Deteflllinar a autuação deste expediente como inspeção. 

\ ' 
~-~u 


