
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

RECURSO NO PROCEDIMENTO AVULSO N° 2013/01383- DF 
ASSUNTO Apuração de fatos/denúncia 
REQTE.: ANILDO FABIO DE ARAUJO 
REQDO.: JF DA 233 VARA DA SEÇÃO JUDICIARIA DO DISTRITO FEDERAL 
INTERESSADO Jf ALEXANDRE JORGE FONTES LARANJEIRAS 

EMENTA 

INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR. MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. INEXISTÊNCIA DE 
INDÍCIOS MÍNIMOS DE VIOLAÇÃO A DEVER FUNCIONAL. ARQUIVAMENTO LIMINAR DO 
PROCEDIMENTO. 
1. Os juízes convocados em auxílio à Corregedoria podem atuar de ordem do Corregedor, nos 
casos em que não haja vedação à delegação, expressa ou tácita , da atribuição, como ocorre em 
se tratando de arquivamento liminar de investigação preliminar referente a magistrado de primeiro 
grau, diante da ausência de mínimos indícios de transgressão disciplinar, porquanto a disposição 
inscrita no parágrafo 2° do artigo 9° da Resolução n°. 135, de 13 de julho de 2011 , do Conselho 
Nacional de Justiça, embora cometa aos Corregedores o arquivamento de investigação preliminar 
quando se trate o investigado de magistrado de primeiro grau da jurisdição, não proíbe que o ato 
seja proferido por juízes em auxílio à Corregedoria, de ordem do Corregedor, com recurso cabível 
na forma do artigo 1 O do ato normativo em referência . 
2. Mesmo, porém, quando se considere tenha de ser o ato de arquivamento assinado pelo próprio 
Corregedor. há de ser admitida sua convalidação, por este, se praticado por Juiz Federal, Auxiliar 
da Corregedoria, diante do entendimento de que não se deve declarar nulidade sem prejuízo, bem 
como da circunstância de que, reconhecida que seja a nulidade, consequência do reconhecimento 
dela será apenas a necessidade de prolação de novo ato. 
3. O conteúdo decisório dos atos jurisdicionais não é sindicável na esfera administrativa, salvo se 
caracterizado dolo ou fraude na atuação do magistrado, sequer alegados no caso em exame. 
4. Inexistência de indícios mínimos de violação a dever funcional , muito menos o inscrito no inciso 
I do artigo 35 da Lei Complementar 35, de 14 de março de 1979 - "cumprir e fazer cumprir, com 
independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos de ofício". 
5. Recurso não provido. 

ACÓRDÃO 

Decide a Corte Especial Administrativa, por unanimidade, negar provimento ao 
recurso , nos termos do voto do Relator. Registraram ressalvas os Desembargadores Federais 
Maria do Carmo Cardoso e Kássio Marques. Ausente, neste julgamento, o Desembargador 
Federal José Amilcar Machado. 

Corte Especial Administrativa do TRF da 13 Região- 11/02/2016. 
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