
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO

Vistos, etc.

Trata-se de correição parcial, recebida como representação por excesso de prazo em
virtude de pedido alternativo formulado com tal finalidade, mediante o qual o magistrado aposentado e
hoje  advogado  Eustáquio  Nunes  Silveira  reclama  da  demora  no  julgamento  do  processo
2008.34.00.040299-4, em trâmite no Juízo Federal da 9ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal.

Argumenta, em síntese, que há mais de seis anos ajuizou ação contra a União Federal
com propósito de obter a anulação do ato de aposentadoria compulsória no cargo de juiz deste eg.
Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cumulada com pedido de indenização por danos morais, mas,
mesmo após inúmeros contratempos no tramitar da demanda, encontram-se os autos conclusos para
julgamento desde 28 de abril de 2014, sem que seja prolatada sentença ou justificada a negligência.

Diz,  mais,  que  completou  sessenta  e  nove  anos  de  idade  e,  sem embargo dessa
circunstância, vê ignoradas as preferências legais e ignorados os procedimentos a elas relativas, com
ofensa à garantia constitucional da razoável duração dos processos e aos deveres funcionais de não
exceder  injustificadamente  os  prazos  para  sentenciar  ou  despachar  e determinar  as  providências
necessárias para que os atos se realizem nos prazos legais.

Solicitadas informações, as prestou a MMª. Juíza Federal Substituta Liviane Kelly
Soares Vasconcelos, o fazendo nos seguintes termos:

"       Em atendimento à solicitação oriunda dessa e.  Corregedoria acionada por meio da Correição
Parcial nº  0018735-50.2015.4.01.800, apresento as seguintes informações:

      Esta magistrada entrou em exercício na 9ª Vara/SJDF em julho de 2014, assumindo neste Juízo um
alto acervo de processos conclusos para sentença, em sua maioria fora do prazo. Ressalte-se que, até
então, a vara contava com uma juíza titular e com uma juíza substituta em auxílio, o que indica que o
próprio Tribunal reconhecia a situação delicada da Vara. Entretanto, quando início do meu exercício,
cessou-se o auxílio da juíza substituta que até então aqui atuava e, em virtude da cessão do atual juiz
titular  para o Superior Tribunal  de Justiça,  tenho respondido sozinha pelos acervos do titular  e do
substituto.

     Saliento,  ainda,  que  diariamente  tenho  que  analisar  inúmeros  pedidos  de  liminares,  ante  as
especificidades da Seção Judiciária do Distrito Federal, o que, evidentemente, prejudica a análise dos
processos conclusos para sentença.

    Ressalto que a própria Corregedoria já tomou conhecimento dos problemas relativos ao alto acervo de
processos conclusos desta vara, cabendo destacar que, quando da Correição Geral Ordinária, realizada
em setembro de 2014, constatou-se que havia, em 25/08/2014 (pouco mais de um mês após o início do
meu exercício}, 1596 processos conclusos para sentença, sendo 1318 conclusos fora do prazo, o que
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comprova que o problema antecede o meu ingresso na Vara.

      Na ocasião, a própria Corregedoria determinou a abertura de processo para análise e deliberação do
pedido de realização de mutirão de sentenças, o qual não ocorreu até a presente data.

     Destarte, embora se tente, na medida do possível, observar as prioridades legais e imprimir o máximo
de celeridade na prolação  de  sentenças,  infelizmente,  por  razões que antecederam o início  do meu
exercício, há inúmeros processos conclusos fora do prazo, ainda que prioritários.

     Assim, ao contrário do que se alega na correição apresentada, não há negligência desta magistrada, a
qual tem diligenciado para amenizar o problema prolatando o máximo de sentenças e decisões possíveis,
sem, contudo, deixar de prezar pela qualidade dos atos proferidos.

     No caso em questão, o processo foi concluso em 28 de abril de 2014. Foi formulado o pedido de
prioridade em 14 de agosto de 2015, conforme petição de fl. 2318. A mencionada petição foi juntada aos
autos na mesma data, qual seja, 14 de agosto de 2014, coforme certidão de fl. 2317-v, cuja cópia segue
anexa.

     É  de  se  estranhar,  portanto,  que  o  reclamante  mencione  que  "protocolou  petição,  requerendo
preferência legal prevista no art. 1.211-A, mas esta petição, conforme informou verbalmente a Secretaria
da Vara, sequer foi juntada aos autos, por orientação da juíza". Ora, trata-se de magistrado aposentado,
que atualmente exerce advocacia, razão pela qual causa espanto que, ante uma informação claramente
absurda, ele não tenha sequer pedido que fosse lavrada certidão sobre o fato.

      Esclareço que nunca houve por parte desta magistrada qualquer orientação desta espécie, em relação
ao reclamante ou a qualquer jurisdicionado.

     Destaca-se, ainda, que o processo em questão possui 1O (dez) volumes, com inúmeros documentos e
depoimentos, exigindo, portanto, detida análise dos autos, o que, evidentemente, demanda tempo.

      Diante dessas considerações, coloco-me à disposição para prestar quaisquer outras informações que
se fizerem necessárias”.

Da leitura  dos  fundamentos  deduzidos  na  peça  inaugural,  em  confronto  com as
informações prestadas pela Magistrada representada, não se identifica a existência de indícios mínimos
que sinalizem possível ocorrência de prática de falta funcional na demora do julgamento, muito menos
de  negligência  ou  excesso  injustificado  de  prazos  para  sentenciar, despachar  ou  praticar  atos
processuais.  Mostram  as  informações  prestadas  a  situação  de  sobrecarga  de  serviços  na  unidade
jurisdicional, com significativa quantidade de processos com prazos excedidos desde momento anterior
ao início da atuação de Sua Excelência, indicativa das dificuldades por que passam os serviços da 9ª
Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, fruto da escassez de recursos humanos, seja no que diz
com juízes, seja no que se refere a servidores, e fruto também das especificidades da Seção Judiciária
do Distrito Federal, foro nacional da União Federal e das autarquias e fundações públicas federais, na
linha da orientação jurisprudencial hoje reinante a propósito.

Tal  circunstância,  evidentemente,  não  afasta  a  necessidade  do  Juízo  de  buscar  a
adoção de medidas que possibilitem priorizar o julgamento dos feitos mais antigos, inclusive o obejto
da  presente  representação,  independente  da  complexidade  que  encerrem,  mas  também não  indica
excesso injustificado  de prazos, capaz de caracterizar quebra de dever funcional, à luz do disposto no
artigo 35 da LOMAN ou de qualquer outro preceito da legislação de regência.
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Em  tais  condições,  não  configurando  os  fatos  narrados  infração  disciplinar,  em
virtude da inexistência de indícios mínimos nesse sentido, nem muito menos ilícito penal, determino o
arquivamento dos autos, com base no quanto disposto no artigo 9º, parágrafo 2º, da Resolução 135, de
13 de julho de 2011, do eg. Conselho Nacional de Justiça.

Dê-se  ciência  da  presente  decisão  ao  Representante,  ao  Juízo Representado,  ao
Ministério Público Federal e à eg. Corregedoria Nacional de Justiça (Resolução citada, art. 9º, § 3º).

Não havendo interposição de recurso contra o decidido, certifique-se o fato e, após,
arquivem-se os autos.

CARLOS MOREIRA ALVES
Corregedor Regional da Justiça Federal da 1ª Região

Documento assinado eletronicamente por Carlos Moreira Alves, Corregedor Regional da
Justiça Federal da 1ª Região, em 14/12/2015, às 10:07 (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 1505218 e o código CRC B473269B.
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