
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO

Vistos, etc.

 

Requerendo providências no sentido de que "o tratamento dispensado aos advogados
e às partes seja melhorado, assim como os serviços judiciários como um todo advindo da 5ª Vara
Federal, principalmente no que diz respeito à própria atuação do MMº. Juiz Federal Rafael Paulo e da
Srª.  Janiamar  Fernandes  de  Souza",  os  advogados  Carla  Andrea  Chaves  de  Carvalho  Martins  e
Eugênio  Figueiredo  Pinto  de  Andrade  formulam  Reclamação  quanto  ao  magistrado  e  a  referida
serventuária, Diretora de Secretaria da referida unidade jurisdicional da Seção Judiciária do Estado do
Amazonas, sobre a qual assim se manifestou o Ministério Público Federal:

 

“    Trata-se de Representação subscrita pelos advogados CARLA ANDRÉA  CHAVES  DE CARVALHO
 MARTINS  e EUGÊNIO  FIGUEIREDO PINTO  DE ANDRADE, por meio da qual são noticiados os
seguintes fatos a essa d. COGER/TRF1:

 

"     Tendo sabido que a 5ª Vara Federal em Manaus está sob correição
parcial  com a  presença  de  Sua Excelência  o  Corregedor  Geral  do
Tribunal  Regional  Federal  da  1ª  Região,  resolveu-se narrar  fatos
ocorridos  que  depõem  contra  o  bom  funcionamento  da  referida
serventia,  e,  que  se  reputam  de  enorme  relevância  para  fins  de
providências  para  melhoramento das atividades desempenhadas por
todos os profissionais que dali dependem.

      Os requerentes, na qualidade de profissionais advogados, no dia 20
de julho de 2015, se dirigiram ate a 5ª Vara Federal desta cidade de
Manaus, na tentativa de obter informações acerca de processos que
estavam tramitando perante aquela serventia no interesse de potenciais
clientes com os quais, naquela oportunidade, mantinham contato para
fins de contratação de seus serviços.

      Diante da iminência de serem contratados, se mostrava evidente a
urgência na obtenção de informações, todavia, ao chegarem na citada
Vara  Federal,  puderam  constatar  de  plano  enorme  descortesia  e
evidente  mau  tratamento  dispensado  aos  profissionais  advogados,
porquanto foram impedidos de ter acesso aos processos que gostariam
de analisar, sob o pálido argumento de que estavam sob INSPEÇÃO e
não poderiam ser atendidos no pleito.

      Ao serem impedidos pela segunda reclamada, pleitearam uma
audiência com Sua Excelência o MM Juiz Federal primeiro reclamado,
no  que  foram  informados,  nesta  oportunidade,  que  o  mesmo  não
poderia atender os ora requerentes. Consequentemente, diante de tal
negativa, deixou-se dito que no dia seguinte voltariam para tentar falar
com o magistrado.

      Em resumo ao fato de não se tornar repetitiva a narrativa, o fato é
que desde o  dia  20 até  o  dia  24  de  julho  do  corrente  ano  os  ora
requerentes  foram desrespeitados  em suas  prerrogativas,  porquanto
tentaram ter acesso aos processos para fins de xerocopiá-los ou até
mesmo fazer anotações pertinentes e não conseguiram.

      De igual modo procuraram de todas as formas ter breve audiência
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com o primeiro reclamado e foram impedidos pela segunda reclamada
que simplesmente falou que "o juiz não recebia advogados" e enquanto
a Vara estivesse em inspeção não poderia fazer nada para ajudar e que
era ordem do magistrado reclamado não fornecer informações, acesso
a processos ou qualquer outro serviço que retirasse os servidores de
seus afazeres durante aquele pe ríodo.

     Ocorre, Excelência, que além do absurdo de impedir o trabalho dos
advogados, o tom de voz e a maneira com que a segunda reclamada
trata os profissionais que prestam serviços perante aquela serventia e,
até mesmo seus próprios servidores, não condiz efetivamente com a
cortesia e urbanidade a que a mesma deve estar adstrita. O que é pior,
referida servidora reproduz em alto e bom som - não se sabe se é do
conhecimento do magistrado - que tais ordens advém do Juiz Federal
Rafael Paulo, primeiro reclamado.

     De bom alvitre destacar que não é a primeira vez e nem a última
que tais fatos acontecem naquela serventia,  haja vista que tem sido
constantes  as  reclamações  por  parte  de  advogados  e  pessoas  com
relação  ao  "insalubre"  tratamento  oriundo  tanto  do  primeiro
Reclamado quanto da Sra. Diretora de Secretaria, Segunda Reclamada.

     Tanto é verdade que anteriormente, a título de exemplo, já existe
tramitando  perante  esta  Corregedoria/Tribunal,  outra  reclamação
protocolizada pelo advogado Christian Naranjo, inscrito na OAB/AM
sob o número 4.188, visando contribuir para o melhor funcionamento
da prestação jurisdicional e serviços da 5ª Vara Federal.

      E tais fatos são extreme de dúvidas, porquanto denúncias chegaram
ao  conhecimento  da  imprensa  escrita  de  Manaus.  Um  dos  mais
conhecidos jornalistas e colunistas da cidade, por exemplo, acabou por
noticiar em seu portal na internet os absurdos ali ocorridos, mostrando,
inclusive, fotos da entrada da serventia judicial lacrada com fitas, fatos
que somente se observam em filmes Americanos ou investigações em
sede  de  FBI,  INTERPOL etc..,  tal  como  se  demonstra  através  da
reportagem anexada.

      O que ocorreu foi que os ora requerentes acabaram por perder os
clientes em virtude da demora e por não poderem ter tido acesso às
informações  que  necessitavam,  ou  seja,  foram  enormemente
prejudicados em seus trabalhos.

      Providências se fazem necessárias, senhor Corregedor, ao único
objetivo  de  melhorar  a  prestação  jurisdicional  e  o  tratamento
dispensado às pessoas que dali dependem para exercer seus misteres,
sejam  profissionais  advogados  ou  pessoas  que  buscam por
informações e ajuda."

 

      Instados a prestarem esclarecimentos, o Juiz Federal e a Diretora de Secretaria da 5ª VF/SJAM
apresentaram informações conjuntas, rebatendo pontualmente cada uma das questões noticiadas a essa d.
COGER/TRF1.

 

      Vieram os autos à PRR-1ª Região para manifestação.

 

      Conforme se pode depreender, os representantes se voltam contra os seguintes fatos, todos atribuídos
ao Juiz Federal Titular da 5ª VF/SJAM e respectiva Diretora de Secretaria: I)  negativa de acesso aos autos
e de audiência com o magistrado; II)  tratamento descortês; III)  constantes reclamações ao Juízo; IV)  a
conduta dos representados afetaria o bom funcionamento dos trabalhos da 5ª VF/SJAM; e V)  notícia
veiculada em blog predominantemente conhecido na cidade de Manaus/AM retrataria o "lacre" da Vara
durante o período de Inspeção/Correição.

 

      Os representados, nas informações prestadas a essa d. Corregedoria, rebatem, pontualmente, cada uma
das questões acima enumeradas. Vejamos:
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I) Negativa de acesso aos autos:

 

"     Iniciaram-se no dia 20.07.2015 os trabalhos de Inspeção Geral
Ordinária  2015  na  secretaria  da  5ª  Vara  Federal,  observando-se
rigorosamente o disposto o art. 119 do Provimento Geral n. 38/2009,
que ficou consignado nos itens 04 e 05 do edital de inspeção (Doc.
01).

      Invariavelmente, mesmo durante o período de inspeção judicial da
vara, sempre que as pessoas procuram atendimento são prontamente
recepcionadas pelos servidores da 5ª vara, que as orienta. Durante a
inspeção  foram  informados  que  os  pedidos  e  as  reclamações
apresentadas  pelas  partes  seriam  recebidos  pelo  Juízo,  entretanto,
conforme  estabelece  a  regulamentação,  o  Magistrado  somente
apreciará pedidos, ações, procedimentos e medidas destinadas a evitar
perecimento de direito ou assegurar a liberdade de locomoção.

      Os reclamantes não declinaram em nenhum momento quais
processos procuraram ter vistas na secretaria da 5ª Vara durante o
período  de  inspeção.  Portanto,  essa  omissão  limita  a  ação  dos
representados, pois não podem afirmar se os processos estavam no
relatório de inspeção ou não.

    Cabe frisar que, em relação a todos aqueles que procuraram, este
Juízo, conforme tela do sistema processual Oracle, apreciou pedido e
concedeu  vista  de  processo,  a  exemplo  dos  autos  nº
2007.32.00.001054-1,  a  Procuradoria  da  Fazenda  Nacional,  que
demonstrou através da petição nº 2015003183499 o perecimento de
seu direito (Doc. 02).

      Assim, é notório que este Juízo sempre respeitou o disposto por
esta COGER no Provimento nº 38/2009 e em nenhum momento violou
prerrogativas  dos  advogados  ora  reclamantes.  Pelo  contrário,
resguarda ao máximo a necessidade de ter acesso aos autos por quem
quer que seja."

 

I.1) Negativa de audiência com o magistrado:

 

"      Na 5ª Vara Federal, assim como em qualquer outra vara da Justiça
Federal, todos os advogados e partes, antes de terem audiência com
o Magistrado, são atendidos pelos servidores da secretaria .  Se a
questão  não  for  resolvida,  pelos  servidores  ou  diretamente  pela
Diretora de Secretaria e, se restar alguma questão pendente de solução,
o Magistrado recebe os interessados.

      Vale frisar que nunca foi negada audiência pelo Magistrado da
5ª  Vara a quaisquer pessoas, advogado (a) ou não. Portanto, não é
verdadeira a assertiva dos representantes ao dizer que a diretora de
secretaria teria afirmado que "o juiz não recebia advogados".

 

II) Tratamento descortês, insalubre:

 

"       (...)  todas as pessoas (advogados ou não) que procuram ser
atendidas na Vara são sempre recebidas com cortesia e urbanidade (...),
independente de ser período de inspeção ou não.

      Durante  o  período  de  inspeção,  foram  emitidas certidões
discorrendo acerca da prorrogação e suspensão dos prazos no período
de  20.07.2015  a  07.08.2015,  conforme  modelo  anexo  (Doc.  03),
visando atender aos pedidos dos advogados que militam na 5ª Vara.

      Além disso, registre-se que este Magistrado iniciou na judicatura
em  2010,  e,  desde  então,  atuou  em  diversas  varas,  quais  sejam:
Picos/PI, Teresina/PI, Manaus/AM, Itaituba/PA e Manaus/AM. E em
nenhuma  dessas  cidades  recebeu  reclamação  acerca  do tratamento
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dispensado às partes e advogados (...).

      O mesmo se aplica à Diretora de Secretaria, a qual desenvolve
relevante  rabalho  a  frente  da  equipe  de  servidores  da  5ª  Vara  da
SJ/AM,  igual  ao  desenvolvido  durante  a  direção  da  equipe  de
servidores da Subseção Judiciária de Itaituba/PA."

 

III) Constantes reclamações ao Juízo:

 

"   No início (janeiro/2015) dos trabalhos do Magistrado e da Diretora
de Secretaria, a 5ª Vara Federal da SJ/AM contava com 10 servidores,
08 estagiários e nenhum estagiário voluntário. Hoje (setembro/2015) a
Unidade conta com a força de trabalho de 14 servidores, 07 estagiários
bolsistas e 19 estagiários voluntários.

      Tal  quadro da força de  trabalho permite  indagar:  como uma
Direção consegue contar com o trabalho voluntário de 19 acadêmicos
de Direito cadastrados na secretaria da 5ª vara tratando as pessoas de
forma tão descortês quanto à relatada pelos representantes?

      Informamos que tramita na esfera da Diretoria do Foro da Seção
Judiciária  do  Amazonas,  através  do  processo  SEI  nº
0001865-21.2015.4.01.8002,  uma  denúncia  fundada  em
argumentações genéricas e sem qualquer comprovação do alegado, no
qual rebatemos todas as alegações com documentos que comprovam a
verdade dos fatos alegados.

     Era evidente que enfrentaríamos dificuldades para viabilizarmos
um novo  projeto,  mas  novos  passos  exigem de  nós  coragem para
aprimorarmos  as  rotinas  de  trabalho  que  ensejarão  resultados
satisfatórios no funcionamento da vara a curto, médio e longo prazo."

 

IV) Condutas a afetarem o bom funcionamento da Vara:

 

"     (...) apresentamos relatório gerado pela Divisão de Estatística do
TRF1,  demonstrando  que  no  primeiro  semestre  do  ano  obtivemos
números recordes de produtividade, conforme relatório anexo (Doc.4).
Isso tudo foi  decorrente dos trabalhos realizados antes e  durante a
inspeção 2015, ocorrida no período de 20.07.2015 a 07.08.2015.

      Em janeiro/2015  foi  realizado  um estudo nos  procedimentos
adotados na secretaria e gabinete da 5ª vara, tendo sido verificado a
ausência  de  setores  pré-definidos,  que  a  realidade  da  vara  era  de
trabalhar  em  constante  regime  de  mutirão,  não  havendo  efetiva
definição das atribuições dos supervisores, com uma centralização das
atividades na figura do Diretor de Secretaria.

      A partir  dessa realidade, foi  definida uma estrutura voltada à
descentralização,  explicitação de atribuições,  focada no conceito  de
"accountability" ,  tudo  isso  como  um  imperativo  da  eficiência,
buscando transformar o regime de mutirão em exceção, para medidas
específicas, e não na regra do funcionamento da vara.

       Atualmente a vara está estruturada conforme organograma anexo
(Doc. 05), cada bola representa um componente da equipe, a cor indica
qual  a  natureza  de  sua  vinculação,  há  também  a  indicação  das
atribuições dos setores, bem como a ordem de substituição (caso de
férias ou licenças) e apoio entre os setores.

      A medida mais pontual de aprimoramento de rotinas da secretaria e
do gabinete  foi  a  reunião de processos de  execução fiscal  visando
buscar  o  equilíbrio  entre os  princípios  da  economia processual,  da
celeridade, da ampla defesa e do contraditório, consoante pacificado
na jurisprudência do TRF1.

      Excelência, de maneira geral é de se concluir, portanto, que a
eventual  demora  no  andamento  dos  processos  se  deve  ao  elevado
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volume de feitos em andamento. Após o primeiro semestre de trabalho
e dedicação do magistrado e da diretora de secretaria, bem como dos
servidores  da  Unidade,  podemos  iniciar  a  colheita  dos  frutos
provenientes das sementes plantas no primeiro semestre.

      No mesmo ensejo, anexamos aos autos os boletins estatísticos tipo
1 e tipo 2 expedido pelo sistema processual ORACLE para que Vossa
Excelência possa verificar os dados alcançados por este Juízo até a
presente data, demonstrando que a vara saiu de 50.167 processos, em
30.04.2015, para 43.205, em 04.09.2015 (Doc. 06).

     Portanto, fica demonstrado que todos os aprimoramentos realizados
foram  extremamente  necessários  para  se  alcançar  os  resultados
apresentados  nos  relatórios  citados,  racionalizando os  trabalhos
desenvolvidos na Unidade Jurisdicional, bem como dos exequentes e
executados."

 

V) Notícia veiculada em blog conhecido na cidade de Manaus/AM:

 

"     Por fim, quanto à notícia veiculada em blog predominantemente
conhecido na cidade de Manaus, no qual foi veiculada fotografia da
porta de acesso à secretaria da 5ª Vara, encaminho a Vossa Excelência
fotografia panorâmica (Doc. 07), na qual fica evidente que ao lado da
porta  mostrada  pelo  blogueiro,  fica  instada  a  porta de  vidro
transparente,  a  qual  foi  utilizada  por  todos  durante  o  período  de
inspeção,  inclusive  pelas  pessoas  que  procuraram  atendimento  de
urgência na secretaria desta 5ª Vara.

     Excelência,  no  período  que  antecedeu  aos  trabalhos  de
Inspeção/2015 este Juízo movimentou muitos processos e por diversas
vezes foi surpreendido com pessoas estranhas em ambientes restritos
manuseando  processos  sem  autorização.  Diante  desses
acontecimentos, foi determinado que o agente de segurança da vara
encontrasse  as  chaves  das  portas  desta  Unidade  junto  à  Diretoria
Administrativa  da  Seccional  do  Amazonas,  conforme e-mail  anexo
(Doc.  08),  com  a  finalidade  de  garantir  a  segurança de  todos  os
servidores, evitando que tenhamos processos extraviados.

      Na mensagem, evidencia-se que a chave da porta de atendimento
não foi localizada a tempo do início dos trabalhos da inspeção. Por
esse motivo,  o  agente de segurança, que é treinado pela equipe de
segurança do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, lacrou a porta
até a confecção da chave da porta em comento.

      Afirmamos, nunca foi nem nunca será negado acesso a quaisquer
pessoas,  advogado(a)  ou  não,  nesta  Unidade.  Mas,  os trabalhos
relacionados  ao  atendimento  obedecem  à  disciplina  imposta  por
regulamento  deste  Tribunal  e  correicionado  por  esta corregedoria,
procedimento, observe-se, corriqueiro em todas as varas deste país.

      Por fim, cabe esclarecer que em momento algum houve violação às
prerrogativas  dos  advogados  militantes  nesta  vara.  Ao  contrário,  a
sistematização e a simplificação de alguns procedimentos dos serviços
da secretaria e do gabinete, pelo MM. Juiz Federal, Rafael Leite Paulo,
com o auxílio da diretora de secretaria, Janiamar Fernandes de Sousa,
trouxeram eficiência e celeridade na prestação da tutela jurisdicional,
conforme os relatórios anexados.

      A  propósito,  os  trabalhos  de  aperfeiçoamento  nas rotinas  de
trabalho  nas  varas  presididas  pelo  MM.  Juiz  Federal Rafael  Leite
Paulo com o auxílio da Diretora de Secretaria têm um histórico de
êxito,  pois  assumem  postura  de  ousadia  e  criatividade  frente  aos
problemas enfrentados. Afirmo a Vossa Excelência que todos os atos
praticados  por  esta  diretora  são  de  ordem  e  conhecimento  do
magistrado."
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      No que se refere ao suscitado tratamento descortês, observo que a Representação não colacionou,
muito menos indicou qualquer elemento de prova, hábil a justificar tal alegação. Não pontuou em que
consistiu  o  tratamento  inadequado.  O mesmo raciocínio,  na  realidade,  aplica-se  a  todas  as  questões
suscitadas na representação”.

 

       De início, quanto à negativa de acesso aos autos, não restou minimamente indicada qualquer ação
em trâmite na 5ª VF/SJAM, a qual buscavam os representantes ter vista. Estes alegam, de forma genérica,
que pretendiam ter acesso às ações de "potenciais clientes". Ao que parece, não figuravam, sequer, como
defensores constituídos.

 

      Já no que se refere à negativa de audiência com o magistrado, observo que tal questão se resume às
alegações que foram apresentadas, também de forma genérica. Se os representantes sequer indicaram
quais os processos pretendiam ter vista, não se justifica que o Magistrado interrompesse as suas atividades
para atendê-los, supondo, para tanto, que tais questões possam ser solucionadas diretamente na Secretaria
da Vara. Ademais, as justificativas apresentadas pelo magistrado/diretora de secretaria, no sentido de que
tão somente as demandas que não restarem atendidas/esclarecidas pelos servidores da Vara é que são
submetidas ao Juiz Federal que a titulariza, apresenta-se razoável, diante da carga de trabalho que recai
sobre o Magistrado.

 

      Quanto  às  constantes  reclamações  que  seriam apresentadas  em desfavor  do  Juízo  da  5ª
VF/SJAM , bem como ao mau andamento da Vara, os representados apresentaram, de forma objetiva, as
estatísticas  de  produtividade/boletins.  Informaram, ainda,  que  há,  realmente,  outro  procedimento  em
trâmite  nessa  d.  COGER  (SEI  nº  0001865-21.2015.4.01.8002),  igualmente  pautado  em  alegações
genéricas,  destituídas  de  quaisquer  comprovações.  O referido  procedimento,  conforme  informações
colhidas por telefone, encontra-se suspenso desde 03/11/2015, aguardando uma solução no presente feito.

 

      Por fim, no que pertine às notícias veiculadas no blog, em especial à foto retratando o "lacre" da
Vara, restou suficientemente esclarecido que tal circunstância deveu-se por motivos de segurança (perda
da chave da porta  lacrada),  tendo em vista,  ainda, que foram identificadas pessoas estranhas à Vara
circulando em ambiente restrito, manuseando processos sem a devida autorização.

 

      Diante dos fatos relatados na representação e esclarecimentos apresentados pelos representados, não
se é possível extrair qualquer conduta dos representados a justificar a intervenção por parte dessa
d. Corregedoria.

 

      Dos fatos noticiados não se extrai a indicação de desvio funcional a ensejar eventual medida corretiva,
tanto que não houve, por parte dos representantes, uma imputação específica de qualquer falta ou desvio
funcional, ou mesmo de ato que se tenha mostrado contrário ao decoro das funções judicantes, ou à
probidade e à dignidade do cargo de magistrado ou de serventuário da Justiça Federal.

 

      Não se olvide, por derradeiro,  que as inquietudes ventiladas pelos representados ocorreram em
período  excepcional,  de  correição extraordinária  da  Vara,  circunstância  essa  que  requer  uma maior
compreensão por parte dos demandantes. E mais, conforme salientado, não houve, sequer, a indicação das
ações as quais se buscava ter o acesso franqueado, o que dificulta a aferição do alegado prejuízo, ainda
mais quando se tratavam, nas palavras dos próprios representantes, "de potenciais clientes".

 

      Dessa   forma,    o   Ministério    Público    Federal   manifesta-se    pelo ARQUIVAMENTO  da
Representação”.

 

O exame dos elementos constantes nos autos me levam à mesma conclusão a que
chegou o  órgão ministerial.  Não se extrai  das  imputações  genéricas  dos  Representantes  o  menor
elemento indiciário de transgressão de dever funcional por parte do magistrado, ou de ato contrário ao
decoro, à dignidade ou à probidade das atividades judiciantes, a justificar atuação desta Corregedoria
Regional  sob  o  viés  disciplinar,  não  encontrando,  outrossim,  as  alegações  genéricas  de  mau
funcionamento dos serviços judiciários na 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Amazonas
respaldo nos dados estatísticos apresentados pela unidade judiciária, a justificar a adoção de eventuais
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medidas administrativas correicionais.

 

Sob o ponto de vista funcional, caracteriza-se, no caso em exame, em relação ao
magistrado, único sujeito ao crivo da Corregedoria Regional, a situação prevista no parágrafo 2º do
artigo 9º da Resolução 135, de 13 de julho de 2011, do eg. Conselho Nacional de Justiça, segundo o
qual "quando o fato narrado não configurar infração disciplinar ou ilícito penal, o procedimento será
arquivado de plano, pelo Corregedor, no caso de magistrados de primeiro grau, (...)".

 

Em tais  condições,  acolhendo o  transcrito  parecer  do  Ministério Público  Federal
como fundamento decisório, determino o arquivamento dos presentes autos.

 

Dê-se ciência  da presente decisão aos Representantes,  ao Juízo Representado,  ao
Ministério Público Federal e à eg. Corregedoria Nacional de Justiça (Resolução citada, art. 9º, § 3º),
trasladando-se cópia da mesma para os autos do Processo SEI 0001865.21.2015.4.01.8002.

 

Não havendo interposição de recurso contra o decidido, certifique-se o ocorrido 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 08:47 (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 1512925 e o código CRC 1CBC80E5.
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