
14/11/2022

Número: 0000155-32.2022.2.00.0818 
 

Classe: RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR 

 Órgão julgador colegiado: Corregedoria Geral de Justiça do PI 
 Órgão julgador: Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Piauí 
 Última distribuição : 08/06/2022 

 Valor da causa: R$ 0,00 

 Assuntos: Apuração de Infração Disciplinar 
 Segredo de justiça? NÃO 

 Justiça gratuita? NÃO 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
 

Tribunal
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE AMORIM

(RECLAMANTE)

Juizado Especial Cível e Criminal - Unidade I - Zona Centro

1 (RECLAMADO)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

18512
95

08/11/2022 22:38 Decisão Decisão



 

  
PROCESSO Nº 0000155-32.2022.2.00.0818
CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR (1301)
RECLAMANTE: CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE AMORIM
RECLAMADO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL - UNIDADE I - ZONA CENTRO 1
   
 

VISTOS, ETC.
 

 
 

Trata-se de RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR formulado por CARLOS
ANTÔNIO RODRIGUES DE AMORIM (CPF 385.246.787-04) em desfavor do Juizado
Especial Cível e Criminal - Unidade I - Zona Centro 1, cuja titular é a magistrada ELIANA
MÁRCIA NUNES DE CARVALHO, para tanto, alegando, em síntese, que lhe foi
recusado atendimento para protocolar uma petição, sob o argumento de que apenas e tão
somente dois (2) atendimentos foram agendados para o dia 8 de maio de 2022, sendo o
primeiro às 9:00 horas e o segundo às 11:00 horas.
 

A magistrada devidamente notificada para manifestar-se sobre os fatos 
articulados na reclamação, nos termos da Resolução nº 135/2011, do Conselho Nacional
de Justiça - CNJ (ID 1585087 e ID 1766978), apesar da demora, apresentou sua
manifestação (ID 1862439), informando o seguinte:
 

1- Inicialmente, o reclamante informa que “o servidor se recusou veementemente a
peticionar a minha ação, assegurou que apenas e tão somente dois atendimentos
agendados por dia de hoje (08/05/2022), sendo um as 9h e o segundo as 11h”;
 
2- no dia 08 de maio de 2022 não teve expediente por ser dia de domingo. Além
disso, os serviços de atendimento são realizados pelos estagiários, uma vez que o
Juizado Centro 01 (SEDE), com competência cível e criminal, conta com apenas 02
(dois) servidores efetivos responsáveis pelo andamento dos processos como por
exemplo, expedição dos atos processuais e atendimento presencial e através do
balcão virtual;
 
3- como a secretaria do JECC contava à época com apenas 01 (um estagiário), os
atendimentos referente a atermação, que demanda tempo razoável de atendimento, 
foram reduzidos, haja vista a necessidade de reforço no atendimento realizado 
presencialmente. Não se vislumbrou à época qualquer prejuízo às partes, uma vez
que a Defensoria Pública possui sala nesta Unidade;
 
4- consigna-se que diante da necessidade de mais servidores na secretaria
solicitamos junto à Presidência deste Tribunal mais estagiários tanto para o JECC
SEDE como para o Anexo Faculdade Santo Agostinho, cuja situação é mais
preocupante, contando, pois, com apenas 01 servidora efetiva (vide SEI 
22.0..000044601-0);
 
5- no dia 10 de maio do corrente ano, foi deferido em parte o pleito constante do SEI
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acima, pelo que foi autorizado a reposição de um total de 1 estagiário na unidade
FSA, e a reposição da vaga na unidade Centro, vagas estas a serem preenchidas
respeitando ordem de recebimento dos pedidos e disponibilidade de estagiários;
 
6- a solicitação de mais estagiários seria necessária para desafogar os atendimentos
presenciais e aumentar o número de atermação, já que os dois analistas ficam
responsáveis pelo andamento de mais de mil processos existentes nesta SEDE;
 
7- por fim, informa que o reclamante e outras pessoas com prioridade serão atendidas
com a maior brevidade possível dentro das possibilidades funcionais.
 

É, EM APERTADA SÍNTESE, O RELATÓRIO. DECIDO.
 

O processo administrativo disciplinar é o instrumento formal através do qual a Administração Pública

apura a existência de infrações disciplinares praticadas e, se for o caso, aplica as sanções adequadas. O seu objeto é a

averiguação da existência de alguma infração funcional, qualquer que seja o nível de gravidade.

 
Entretanto, para a caracterização da infração disciplinar devem os promotores da apuração,

convencerem-se a respeito da ocorrência infracional disciplinar, mas, também, instruir tais procedimentos com meios

probantes capazes de transmitirem essa convicção à autoridade detentora do poder disciplinar que julgará o caso.

 
A parte reclamante revelou que tem encontrado dificuldades em ter acesso à

Justiça, principalmente, porque se deparou no aludido Juizado Especial com um brutal
desrespeito à Lei nº 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão).
 

Os Juizados Especiais surgiram no Brasil com a Constituição Federal, em 
especial através da previsão do artigo 98, inciso I da Carta Magna. A principal motivação
da implementação dos Juizados Especiais foi a maior rapidez na tramitação de processos
com menor complexidade, mas principalmente a viabilização do acesso à justiça.
 

O Acesso à Justiça é um direito fundamental previsto na Constituição Federal
no artigo 5º, inciso XXXV que estatui: "a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito".
 

Por seu turno, a Lei n° 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão), que instituiu o
Estatuto da Pessoa com Deficiência, em seus artigos 79 a 83, determina medidas
concretas a serem tomadas, no sentido de assegurar o acesso das pessoas com
deficiência à Justiça, em igualdade de condições.
 

Este dispositivo legal foi além da Convenção Internacional sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência, no que diz respeito ao Acesso à Justiça, tratando, de forma
clara, não apenas da garantia do acesso aos jurisdicionados, mas também garantindo a
acessibilidade por meio de recursos e adaptações de tecnologia assistiva ou tecnologia
de apoio que estejam disponíveis, aos magistrados, aos membros do Ministério Público,
aos defensores, aos advogados e aos demais agentes da Justiça.
 

Vejamos:
 

Art. 79  O Poder Público deve assegurar o acesso da pessoa com deficiência à
justiça, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, garantindo, sempre
que requeridos, adaptações e recursos de tecnologia assistiva.
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Art. 80  Devem ser oferecidos todos os recursos de tecnologia assistiva disponíveis
para que a pessoa com deficiência tenha garantido o acesso à justiça, sempre que
figure em um dos polos da ação, ou atue como testemunha, partícipe da lide posta em
juízo, advogado, defensor público, magistrado ou membro do Ministério Público.
 

Em análise detida dos autos, verifica-se que a magistrada adotou as medidas
necessárias junto ao Tribunal de Justiça no sentido de resolver a situação narrada na
inicial.
 

Pelas informações prestadas pela magistrada, constata-se que a Secretaria
do Juizado Especial contava à época da reclamação com apenas 1 (um) estagiário e 2
(dois) servidores efetivos para darem impulso às movimentações processuais, o que é
insuficiente para dar vazão a todas as demandas, tendo, assim, que reduzir os
atendimentos no Setor de Atermação, provisoriamente, não se vislumbrando qualquer
prejuízo às partes, uma vez que, a Defensoria Pública possui sala de atendimento na
unidade. 
 

Com o objetivo de desafogar os atendimentos presenciais e aumentar o
número de atermação, a magistrada reclamada solicitou junto à Presidência deste
Tribunal de Justiça a disponibilização de mais estagiários na unidade Sede e Anexo
Faculdade Santo Agostinho, via SEI 22.0.000044601-0, que foi deferido com a
autorização de reposição de 1 (um) estagiário na sede e outro no referido Anexo,
permitindo, assim, a regularização do atendimento na atermação.
 

Neste contexto, percebe-se que a deficiência no atendimento não decorreu
da vontade ou de conduta desidiosa da magistrada, tendo providenciado a solução da
situação narrada junto ao Tribunal de Justiça, solicitando a respectiva força de trabalho
necessária em face da carência de pessoal que comprometia a boa prestação
jurisdicional.
 

Com efeito, sopesando esse aspecto, compreende-se neste procedimento inexistir elementos

indicativos que apontem a uma eventual violação dos deveres funcionais previstos no artigo 35 da Lei Complementar Nº

35/1979 – LOMAN, seja por desídia, abuso de poder ou desvio de finalidade, que possam servir de justa causa à

deflagração de algum procedimento de natureza administrativo disciplinar capaz de provocar eventual penalização

administrativa.

 
Estabelece o artigo 9º da Resolução nº 135 do Conselho Nacional de Justiça que, na hipótese do fato

narrado não configurar infração disciplinar ou ilícito penal, o procedimento será arquivado de plano pelo Corregedor:

 
Art. 9º. A notícia de irregularidade praticada por magistrado poderá ser feita por toda e qualquer pessoa, exigindo-se a

formulação por escrito, com confirmação da autenticidade, a identificação e o endereço do denunciante

 
(…)

 
§ 2º- 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, ou pelo Presidente do Tribunal, nos demais casos

ou, ainda, pelo Corregedor Nacional de Justiça, nos casos levados a exame.

 
Destarte, não há elementos que autorizem divisar, ainda que em perspectiva, a prática da conduta

infracional a justificar a deflagração ou seguimento de procedimento, quer de natureza investigativa, quer punitiva.
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Desta forma, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda, por se tratar de fato

isolado, conclui-se que restou exaurida a finalidade do pedido e que não houve prática de infração disciplinar cometida

pela magistrada capaz de ensejar a proposta de abertura de qualquer procedimento disciplinar.

 
Por todo o exposto, DETERMINO ARQUIVAMENTO do presente procedimento e o faço com

fundamento no artigo 9º, § 2º, da Resolução nº 135/2011, do Conselho Nacional de Justiça, pois, restou exaurida a

finalidade do pedido e não se vislumbrou que tenha ocorrido prática de infração disciplinar cometida pela magistrada 

ELIANA MÁRCIA NUNES DE CARVALHO.

 
Dê-se ciência à parte reclamante e à magistrada reclamada, para os devidos

fins.
 

Comunique-se à Corregedoria Nacional de Justiça do teor desta decisão, em cumprimento ao artigo 9º,

§ 3º, da Resolução nº 135/2011, do Conselho Nacional de Justiça, para análise e deliberação a respeito de sua

pertinência.

 
Após, não havendo outra providência a ser tomada, concluam-se os autos

nesta unidade.
 

Cumpra-se.
 

 
 
 Teresina(PI), data e assinaturas registradas no sistema eletrônico.
 
 
 
Desembargador FERNANDO LOPES E SILVA NETO
 
Corregedor Geral da Justiça
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