
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO

CORREIÇÃO PARCIAL Nº 0009228-65.2015.4.01.8000/AM

 

Vistos, etc.

 

Trata-se de correição parcial requerida por Raimundo Nonato Ribeiro, por meio da
Defensoria  Pública  da  União,  com pleito  de  suspensão liminar  do ato questionado,  impugnando r.
deliberação do Juízo Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Amazonas, que determinou a
intimação do órgão de defesa para, no prazo de vinte dias, apresentar a localização das testemunhas
arroladas, sob pena de desistência tácita.

 

Mostram os elementos que  instruem o  pleito  correcional  que  a  determinação de
apresentação de localização das testemunhas arroladas, no prazo de vinte dias, sob pena de desistência
tácita, se fez por meio de decisão de 12 de fevereiro próximo passado, contra a qual houve pedido de
reconsideração  datado  de  9  de  março  seguinte  e  indeferido  por  deliberação  de  26  de  março
subsequente. Apresentada a presente correição parcial em 17 de abril corrente, conforme registro no
protocolo  descentralizado  da  Seção  Judiciária  do  Estado  de  Minas  Gerais,  é  ela  manifestamente
intempestiva,  na  medida  em  que  pedidos  de  reconsideração  ou  similares  não  suspendem  nem
interrompem a fluência do prazo processual, segundo orientação jurisprudencial assente nesta Corte
Regional.

 

Em face do exposto,  nego seguimento à  presente correição parcial,  diante de sua
intempestividade, o fazendo com base no disposto no parágrafo 2º do artigo 270 do RITRF - 1ª Região.

 

Comunique-se à Defensoria Pública da União e ao magistrado requerido.          

 

Não havendo interposição de recurso contra a presente decisão, remetam-se os autos
ao arquivo.

 

Brasília, 27 de maio de 2015.

 

 

CARLOS MOREIRA ALVES

Corregedor Regional da Justiça Federal da 1ª Região
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Documento assinado eletronicamente por Carlos Moreira Alves, Corregedor Regional da
Justiça Federal da 1ª Região, em 27/05/2015, às 08:59 (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 0593504 e o código CRC 13A9B527.
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