
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RELATÓRIO E VOTO

Cuida-se de correição parcial requerida pelo Ministério Público Federal, em 
11/10/2019, contra ato praticado por João Bosco Costa Soares da Silva, Juiz Federal Titular da 
2ª Vara da Seção Judiciária do Amapá, que, nos autos da Ação de Procedimento Ordinário 
0007938-68.2015.4.01.3100, determinou a intimação pessoal do Diretor-Presidente da 
Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA, para que, no prazo de dez dias, preste as 

informações acerca do efetivo cumprimento do provimento judicial de fl. 924 (...) — 
consistente na elaboração, no prazo de sessenta dias, de um projeto de energia elétrica para a 
Vila Brasil, localizada no município de Oiapoque/AP.

Este, no que interessa, o teor da decisão impugnada:

a) Este Juízo, em 12/11/2018, exarou provimento judicial determinando à Companhia de 
Eletricidade do Amapá – CEA que elaborasse, no prazo de 60 (sessenta) dias, um projeto de 
geração de energia elétrica para localidade denominada Vila Brasil, localizada às margens do 
Rio Oiapoque, na fronteira do Brasil com a França (Guiana Francesa), privilegiando-se a 
captação de energia solar, podendo o sistema ser híbrido, tudo para que se atendesse com muita 
eficiência a população daquela localidade (fl. 924). Nesse sentido, confira-se o teor daquele ato 
judicial: Chamo o feito à ordem. O acesso à energia elétrica tem proporcionado melhora 
significativa nas condições de vida da população diretamente beneficiada, além de se constituir 
em vetor desenvolvimento econômico e social para as populações em condições de 
desigualdades provocadas pelo distanciamento dos centros urbanos, garantindo cidadania e 
dignidade a uma faixa significativa de pessoas que sempre estiveram à margem do 
desenvolvimento econômico e das políticas públicas do Estado. Não é demais lembrar que o 
quadro da exclusão de energia elétrica no país revela que as famílias sem acesso esse serviço 
público essencial estão localizadas majoritariamente nas zonas de menor Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) e entre as famílias de baixa renda – camada populacional na 
qual a vulnerabilidade social se revela com maior evidência e intensidade. A Vila Brasil é uma 
região de fronteira cujo papel geopolítico é indiscutível e de extrema importância para a 
integridade nacional, uma vez que está localizada no extremo norte do Estado-membro do 
Amapá, às margens do Rio Oiapoque, na divisa do território nacional com a Guiana Francesa. É 
injustificável que aquelas pessoas, isoladas no meio da Amazônia, vivam de maneira tão 
precária, embora prestem um serviço de enorme grandeza à nação. As políticas públicas do 
Estado, em suas múltiplas formas, devem alcançar os cidadãos menos favorecidos, inclusive 
como forma de reduzir as desigualdades sociais e regionais, em respeito ao princípio da 
dignidade da pessoa humana. Assim, considerando a relevância das questões tratadas nesta ação, 
determino que a Companhia de Eletricidade do Amapá elabore, no prazo de 60 (sessenta) dias, 
contado da intimação deste provimento judicial, um projeto de geração de energia elétrica para a 
Vila Brasil, localizada no Município de Oiapoque/AP, o qual deverá privilegiar a captação de 
energia solar, podendo o sistema ser híbrido, tudo para que atenda com muita eficiência a 
população daquela localidade. Dê-se ciência ao Diretor-Presidente da Companhia de Eletricidade 
do Amapá – CEA a fim de que adote as medidas necessárias ao cumprimento deste provimento 
judicial. A intimação da Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA foi efetivada em 
21/11/2018 (fl. 926), sem que haja, até a presente data, a efetiva demonstração do cumprimento 
do provimento judicial. Diante disso, intime-se, pessoalmente, o Diretor-Presidente da 
Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA para que, no prazo de 10 (dez), dias, preste 
informações acerca do efetivo cumprimento do provimento judicial de fl. 924, juntando aos autos 
os documentos que se fizerem necessários.

b) Em acolhimento ao requerimento formulado pela União à fl. 1145, determino a remessa dos 
autos, primeiramente, à Defensoria Pública da União, patrona da ação, a fim de que se manifeste 
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quanto ao pedido formulado pelo Ministério Público Federal. Após, dê-se vista à União para 
manifestação de idêntica finalidade.

O requerente afirma que o processo originário consiste em ação condenatória 
ajuizada por Lourival Nascimento da Costa contra a União, a Agência Nacional de Energia 
Elétrica – ANEEL, as Centrais Elétricas Brasileiras S/A e as Centrais Elétricas do Norte do 
Brasil S/A, com o objetivo de que as rés sejam condenadas a instalar e fornecer energia elétrica 
no imóvel do autor.

Assevera que, a despeito de o autor já ter obtido o bem da vida objeto do feito, 
o Juízo tem procrastinado, injustificadamente, a solução do processo, o que viola os princípios 
da congruência, da inércia da jurisdição e da imparcialidade.

Aduz que a decisão impugnada, ao 'transmudar' uma demanda individual em 

coletiva, ao arrepio das normas que regem o processo civil brasileiro e, inclusive, de decisão 

de tutela de urgência prolatada no Agravo de Instrumento 0049042-

57.2017.4.01.0000, provoca a inversão tumultuária do feito, passível de revisão pela via da 
correição parcial.

Informa que a procrastinação do Juízo da 2ª Vara é agravada pela 
circunstância de o magistrado já estar ciente da impossibilidade de conduzir o processo na 
forma ora combatida, pois, no mencionado agravo de instrumento, foi a ele determinado que 
limitasse a cognição judicial aos contornos objetivos e subjetivos da demanda.

Acrescenta que, como tal decisão tem sido reiteradamente descumprida, já foi 
apresentada Reclamação nesta Corte, a qual pende de apreciação.

Por meio da Decisão 9132386, deferi a liminar requerida, para suspender a 
decisão impugnada, na parte em que, expandindo o objeto da Ação Condenatória 0007938-
68.2015.4.01.3100, determinou que a Companhia de Eletricidade do Amapá comprovasse a 
elaboração de um projeto de geração de energia elétrica para a Vila Brasil, localizada no 
Município de Oiapoque/AP.

Nas informações prestadas (Ofício 9251420), o magistrado a quo afirmou 
que o programa Luz para Todos estava paralisado desde o ano de 2010 e só foi reaceso e 

reativado por conta do presente processo, no ano de 2015, em que, atua a Defensoria Pública 

da União, a qual, por disposição expressa da Constituição Federal, possui atribuição para a 

defesa de interesses coletivos, tal como o MPF, na mesma estatura constitucional. Ainda, 
revelou estranheza com a postura adotada pelo requerente, uma vez que sequer é parte no 
processo originário. Pugnou, ao final, pela improcedência do pedido de correição parcial.

O Ministério Público Federal, na Manifestação 9411208, opinou pelo 
provimento da correição parcial e requereu a instauração de processo administrativo disciplinar 
para apuração de eventual falta funcional praticada pelo Juiz João Bosco Costa Soares da Silva.

De outra parte, na Manifestação 9506486, noticiou o órgão ministerial que, a 
despeito da decisão liminar emanada por esta Corregedoria, em nova audiência realizada em 
19/11/2019, o julgador a quo deu prosseguimento às tentativas de retomada da execução do 
PLpT e impôs obrigações a pessoas estranhas ao processo.

É o relatório.

VOTO

O artigo 279 do Regimento Interno desta Corte prevê o cabimento de 
correição parcial contra ato ou despacho de juiz de que não caiba recurso, bem como omissão 

que importe erro de ofício ou abuso de poder. Referido instrumento destina-se à reparação de 
vício de procedimento (error in procedendo) ou de abuso que importe na inversão tumultuária 
dos atos e fórmulas de ordem legal do processo contra o qual não caiba recurso.
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Não se admite, portanto, o manejo da correição parcial para a revisão de ato 
que envolva matéria eminentemente jurisdicional (error in judicando).

Consoante relatado, trata-se, na origem, de ação de procedimento ordinário 
ajuizada por Lourival Nascimento da Costa, em 4/9/2015, em desfavor da União, Agência 
Nacional de Energia Elétrica – Aneel, Centrais Elétricas Brasileiras S/A – Eletrobrás e Centrais 
Eletrícas do Norte do Brasil, cujo pedido final foi assim formulado:

Ante o exposto, requer a Vossa Excelência:

(...)

7) A procedência do pedido, condenando-se às rés na obrigação de fazer, consistente na 
instalação e fornecimento de energia elétrica no imóvel do autor, e a consequente confirmação da 
concessão da tutela antecipada.

A documentação carreada aos autos, complementada pela consulta ao sistema 
processual informatizado, evidencia que: a) o bem da vida pretendido foi obtido pela parte 
autora aproximadamente um ano após o ajuizamento da ação, conforme certidão expedida pela 
DPU (fl. 86 do Anexo 3 - Doc. 9088658), na qual noticia que, segundo informação do próprio 
assistido, já houve a instalação de energia elétrica em suas terras, instalação esta 
providenciada porque o próprio assistido pagou o procedimento a um eletricista; b) desde a 
distribuição do feito originário, foram realizadas nos autos 17 audiências de conciliação, das 
quais três após a notícia da superveniente prejudicialidade do pedido, e duas após a ordem 
liminar prolatada nesta correição parcial; c) ao examinar o pedido formulado no Agravo de 
Instrumento 0049042-57.2017.4.01.8000, o des. Kassio Nunes Marques, relator, deferiu a tutela 
recursal para declarar a nulidade de ato praticado no feito originário, por entender 
que, independentemente da discussão acerca do ativismo judicial na implementação de 

políticas públicas, a determinação de execução do Projeto Luz para Todos sequer é objeto dos 

autos.

A condução dada pelo julgador a quo à Ação de Procedimento Ordinário 
0007938-68.2015.4.01.3100 revela, de forma absolutamente clara, atuação abusiva e inversão 
tumultuária dos atos e fórmulas de ordem legal do processo — conduta esta já verificada em 
diversos outros processos em trâmite naquela unidade, entre os quais aqueles objeto das demais 
Correições Parciais pautadas para a presente sessão de julgamento: 0007150-
59.2019.4.01.8000, 0025425-56.2019.4.01.8000 e 0026293-34.2019.4.01.8000.

É importante ressaltar que, em face justamente da constatação de 
anormalidades na tramitação de processos na 2ª Vara/AP, esta Corregedoria, no período de 11 a 
13/2/2020, realizou correição extraordinária na unidade (SEI 0008577-
91.2019.4.01.8000), oportunidade em que pôde confirmar a ocorrência de diversas 
irregularidades, entre as quais:  i) a expedição de ofícios sem respaldo em decisão judicial e sem 
juntada nos autos; ii) a ampliação objetiva e subjetiva da relação processual; iii) a imposição de 
obrigações a terceiros, sem prévia decisão fundamentada; iv) o prolongamento exagerado da 
tramitação de processos judiciais em decorrência da realização de sucessivas audiências 
— irregularidades essas efetivamente verificadas no processo ora em análise.

Nos autos da citada Correição Extraordinária, foi determinada ao magistrado a 
adoção das seguintes providências: 

a) adotar medidas tendentes ao julgamento das causas em prazo razoável, considerando o seu 
objeto e as Metas do CNJ;

b) proferir decisão fundamentada quando houver necessidade de determinar às partes e/ou a 
terceiros que cumpram obrigações de fazer, não fazer, entregar coisa e/ou pagar quantia em 
dinheiro, evitando-se meros ofícios e/ou despachos não fundamentados para esse fim (art. 93, IX, 
CF; art. 489, §1º, CPC);

c) priorizar o registro dos depoimentos por meio de gravação audiovisual, assegurando maior 
agilidade às audiências e fidedignidade do registro;
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d) identificar na capa dos autos, quando for o caso, que se trata de processo incluído nas 
Metas/CNJ 2 e 6, priorizando sua tramitação/julgamento;

e) comunicar à Corregedoria Regional todos os casos de redesignação de audiência, nos 
próximos 12 (doze) meses, com informação detalhada sobre: o respectivo motivo; a prévia 
realização ou não de intimações; e a eventual inviabilidade de substituição do magistrado por 
outro juiz da mesma Seção Judiciária;

g) abster-se de ampliar, de ofício, o objeto da ação, observando, quando for o caso, o disposto no 
art. 139, X, do Código de Processo Civil e no art. 7º da Lei nº 7.347/85;

h) informar cronograma de julgamento para os processos conclusos há mais de 180 (cento e 
oitenta) dias e priorizar o julgamento dos demais processos conclusos fora do prazo.

A movimentação atual do feito originário (obtida às 18:23 hs de 18/3/2020) 
registra que os autos encontram-se conclusos para despacho desde 18/3/2020, após ter sido 
prolatada, em 16/3/2020, decisão cujo teor, no que interessa, transcrevo abaixo:

A demora na solução definitiva da presente lide atribui-se à abrangência e complexidade da 
matéria em discussão nestes autos, uma vez que o “Programa Luz para Todos” - PLpT tem como 
objetivo garantir energia elétrica às regiões rurais do país, com a inclusão social das famílias 
rurais de baixa renda visando à universalização da distribuição e do acesso à energia elétrica – 
situação que somente poderá ser concretizada mediante valorosa discussão sobre o tema, 
levando-se em consideração as particulares ambientais e geográficas do Estado-membro do 
Amapá.

Conforme me reportei em outra oportunidade, o quadro da exclusão elétrica no país revela que as 
famílias sem acesso à energia estão localizadas majoritariamente nas zonas de menor Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) e entre as famílias de baixa renda – camada populacional na 
qual a vulnerabilidade social se revela com maior intensidade.

Por outro lado, o acesso à energia elétrica tem proporcionado melhora significativa nas 
condições de vida da população beneficiada, permitindo a fixação do homem no campo, além de 
se constituir em vetor desenvolvimento econômico e social.

Nesse contexto, o Judiciário tem o condão de controlar políticas públicas, efetivando direitos 
fundamentais sociais, como, neste caso, o da inclusão social por meio do acesso ao fornecimento 
de energia elétrica, garantindo o mínimo existencial a pessoas que há muito se encontram 
marginalizadas pelo Estado, sobretudo porque esse é o objetivo maior do “Programa Luz para 
Todos”, com a universalização da distribuição e do acesso à energia elétrica.

Assim, considerando a atual fase em que o processo se encontra, dê-se ciência às partes acerca 
da decisão de fls. 1319/1321 e documentos de fls. 1326/1329, aguardando-se a realização da 
audiência agendada à fl. 1303, acerca da qual as partes já foram devidamente intimadas, na qual 
deliberarei acerca de outras medidas tendentes à resolução da demanda.

A leitura atenta da decisão acima transcrita, contextualizada pelos fatos ora 
narrados, evidencia a recalcitrância do magistrado em dar cumprimento às ordens judiciais 
emanadas por esta Corte Superior, bem assim às determinações desta Corregedoria nos autos 
da Correição Extraordinária 0008577-91.2019.4.01.8000, conduta por mim reputada 
extremamente grave.

Diante desse quadro, o caso é de provimento do pedido de correição 
parcial, para determinar ao magistrado a quo que, doravante, limite a tutela jurisdicional ao 
estrito objeto da presente demanda.

Ante o exposto, dou provimento ao pedido de correição parcial.

É como voto.

Desembargadora Federal MARIA DO CARMO CARDOSO

Corregedora Regional da Justiça Federal da 1ª Região
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Documento assinado eletronicamente por Maria do Carmo Cardoso, Corregedora 

Regional da Justiça Federal da 1ª Região, em 27/03/2020, às 15:48 (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 9971503 e o código CRC 50D4EF39.
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