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REQUERENTE
REQUERIDO
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CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTiÇA FEDERAL DA 1a REGIÃO

DESPACHO

No que se relaciona com a Corregedoria deste Tribunal, o Auto Circunstanciado de
Inspeção do CNJ afirmou, no que toca ao Procedimento Avulso 2008/00955, que houve um espaço
de sete meses entre o despacho de vista dos autos ao MPF, em 07/01/2009, e a efetiva distribuição
dos autos àquele órgão, em 08/07/2009, do que se segue a determinação, à Presidência da Corte,
de abertura de sindicância, em 1O (dez) dias, para apurar a responsabilidade pelo fato, com
comunicação do resultado à Corregedoria Nacional em 60 (sessenta) dias.

Com a devida vênia, o fato, em verdade, não ocorreu. Proferido o despacho de vista
ao MPF, em 07/01/2009 (fI.4084), o Chefe de Gabinete da COGER, na folha seguinte (4085), fez a
remessa à Procuradoria Regional da República e, num evidente erro material, datou a remessa de
08/07/2009, em vez de 08/01/2009. Na folha seguinte, de nO4086, consta que o processo foi
recebido naquele órgão em 12/01/2009, de onde retornaram em 09/02/2009, com pedido de
diligências pelo MPF (fI.4089). Seguiu-se o indeferimento do pedido do MPF, em 16/02/2009 (fI.4099)
e, em 26/02/2009, o julgamento do processo pela Corte Especial, com o seu arquivamento, como,
aliás, também consta do Auto Circunstanciado do CNJ.

Dessa decisão foi comunicado o órgão do MPF, pelo Ofício/PRESI/1104-154, de
27/02/2009 (fI.4126), que, inclusive a questionou na Revisão Disciplinar nO200910000009761,
distribuída ao então Conselheiro MAIRAN GONÇALVES MAIA JÚNIOR, conforme consta da peça de
fls. 4153 - 4156, que constitui a manifestação desta Corregedoria. Se o processo teve o seu
desfecho em 26/02/2009, fica claro que a suposta distribuição do feito ao MPF, em 08/07/2009, não
poderia retratar a realidade, tudo não passando, como já dito, de um erro material da Corregedoria,
sem nenhuma aptidão no eventual atraso do feito, e que também não foi percebido da parte de
quem, na COGER, examinou os autos durante a Inspeção do CNJ.

Esclarecida a situação, não há falar-se sindicância, por nada haver a apurar em face
da inexistência do fato. (Cf. certidão de fI. 48 dos autos do Expediente Administrativo nO2009/1339,
no qual a Chefia de Gabinete da COGER esclarece o ocorrido.) Dê-se conhecimento do presente
despacho ao Ministro GILSON DIPP, Corregedor Nacional de Justiça, instruída a comunicação com
cópia das peças de fls. 4084 - 4206 dos autos do Procedimento Avulso n.2008/00955-MG e da fI. 48
do presente Expediente Administrativo, e à Presidência desta Corte.

Brasília, dezembro, 1°, 2009.
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Desembargador Federal OLlNDO ERCULANO DE MENEZES
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TRF-1· REGIÃonMP.15-02-04

Criado por Administrador(#)
F:\ASCOR\expediente administrativo\2009\1339_2009-DF cnj relatório.doc


	page1
	titles
	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 
	CIRCULAR/COGER/N. 55 Brasília (DF), 3de dezembro de 2009. 
	Assunto: RelatÓrio de Inspeção no TRF da 1a Região. 
	Ref.: Expediente Administrativo n. 2009/01339 - DF 
	1 

	images
	image1
	image2


	page2
	titles
	JJ..: '" ~ ---~ 

	images
	image1
	image2



