
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO

Cuida-se de procedimento avulso instaurado por provocação da CN/CNJ à vista de
representação por excesso de prazo (PJe n. 0005950-58.2016.2.00.0000) formulada por MARCELO
DE  MANSO  PEREIRA  em  desfavor  da  JFS  MÔNICA  GUIMARÃES  LIMA,  relativamente  ao
Processo n. 0016710-61.2013.4.01.3400, em tramitação na 1ª TR-JFMG.

Instada a se manifestar, a requerida, entre outras informações, disse que: i) "assumiu a
3ª Relatoria da 1ª Turma Recursal de Minas Gerais tão-somente no dia 1º de agosto deste ano (...). Até
então, esta juíza exercia jurisdição na Subseção de Paragominas/PA (...). Além disso, usufruiu de férias
anteriormente marcadas no período de 16/09/2016 a 15/10/2016, retomando em l7/10/2016. Dai que, se
morosidade houve, não advém da omissão desta magistrada"; ii) "as Turmas Recursais de Minas Gerais
se encontram em situação de extrema dificuldade, em face do agigantado volume de feitos que aqui
tramitam,  havendo,  inclusive,  mutirão  de  julgamentos  em curso  com vistas  a  buscar  melhorar  o
panorama"; iii) "a demora na tramitação não é fruto de desídia ou descuido, seja desta magistrada, seja
de qualquer  outro  magistrado da Turma.  O alongado transcurso  da da ação tem  nascedouro,  em
verdade, no imenso volume de processos que tramitam nas Turmas Recursais da Seção Judiciária de
Minas Gerais, como é de conhecimento desta COGER"; iv) "o processo de Marcelo de Manso Pereira
(...)   encontra-se  distribuído  ao  Relator  Valmir  Nunes  Conrado,  incluído  no  Projeto  Mutirão  da
1ª Turma Recursal de Minas, que se iniciou neste mês de novembro de 2016, quando o referido juiz se
dispôs a auxiliar as Turmas Recursais de Minas Gerais, que se encontram em situação dificultosa"
(3125536).

De fato, a realidade das TRMG não passa desapercebida por este TRF1, tanto que, em
fins de 2016, instituiu-se regime de auxílio extraordinário, designando-se 12 juízes federais substitutos
lotados na Seccional Mineira, bem como determinando a redistribuição de servidores. Espera-se que
esta medida traga resultados satisfatórios, imprimindo celeridade na tramitação dos feitos.

Nessas  bases,  é  forte  ver  que  não  há  elemento  suficiente  a  concluir  pela
responsabilidade funcional da magistrada à vista do art. 35 da LOMAN.

Por outro lado, diante da informação de que o processo objeto da representação,
agora,  "encontra-se distribuído ao Relator  Valmir  Nunes Conrado,  incluído no Projeto Mutirão da
1ª Turma Recursal de Minas, que se iniciou neste mês de novembro de 2016, quando o referido juiz se
dispôs a auxiliar as Turmas Recursais de Minas Gerais, que se encontram em situação dificultosa", de
ordem,  determino:  a)  seja  oficiado  à  CN/CNJ,  comunicando  o  ocorrido,  com  cópia  desta  e  das
informações prestadas; b) seja oficiado ao magistrado referido, solicitando-lhe informações atualizadas
sobre o julgamento do feito objeto da representação.

Cientifiquem-se os interessados.

EVALDO DE OLIVEIRA FERNANDES, filho
Juiz Federal em auxílio à Coger

Documento assinado eletronicamente por Evaldo de Oliveira Fernandes, filho, Juiz Federal em
auxílio, em 10/01/2017, às 11:34 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 3399640 e o código CRC 151BBABC.
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