
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.  0000129-39.2017.2.00.0000)  formulada  por  CELIA
MARIA  DE  ASSIS  OLIVEIRA  BARBOSA  em  face  do  JF  JOSÉ  HENRIQUE  GUARACY
REBÊLO, relativamente ao processo n. 0062553-52.2009.4.01.3800 -  2ª Turma Recursal da Seção
Judiciária de Minas Gerais.

Instado a se manifestar, o requerido diz: "Não há morosidade ou desídia, de minha
parte, na prestação jurisdicional. O que há é excesso de processos (hoje, são 2.719 processos fisicos e
1.378 processos virtuais) conclusos a este magistrado como relator na 2 Turma Recursal/MG". Afirma,
outrossim, que o feito objeto da representação "será levado a julgamento na próxima sessão disponível,
possivelmente a ocorrer no dia 23.02.2016". Eis, no que importa, o teor da manifestação (3487058):

(...)  Não  há  morosidade  ou  desídia,  de  minha  parte,  na
prestação jurisdicional.
O que há é excesso de processos (hoje, são 2.719 processos
fisicos  e  1.378  processos  virtuais)  conclusos  a  este
magistrado como relator na 2 Turma Recursal/MG.
De  notar-se  que  até  31.05.2016  desempenhei  uma
duplicidade de atribuições funcionais (a um só tempo relator
2 da 2a Turma Recursal/ MG e membro da Turma Nacional
de Uniformização, sendo que esta última atuou em regime de
mutirão).
Em ambas as lotações vivenciei escassez de meios materiais.
Note-se que a precariedade dos  serviços  de internet,  que
dificultam, em muito, a celeridade na prestação jurisdicional
levou,  inclusive,  a  AJUFEMG  -  Associação  dos  Juízes
Federais de Minas Gerais a apresentar, perante o CNJ, o
Pedido  de  Providências  ali  autuado  sob  o  n.
0005752-55.2015.2.00.000.

Em termos de servidores contei com o auxílio de uma única
pessoa  em  meio  ano,  uma  vez  que  somente  a  partir  de
01.06.2016 é que um segundo servidor foi  lotado em meu
gabinete, conforme Processo 0010962-90.2016.4.01.8008.

Nada  obstante,  no  ano  de  2.016  julguei  2.656  processos
(1.708  virtuais  e  948  físicos),  examinei  209  embargos,
prolatei 635 decisões, 85 despachos e baixei em diligência
outros 636 autos diversos.
Inegalvemente,  tal  quantidade de processos  examinados e
julgados não se coaduna com adjetivos como "moroso" e
"desidioso".
Por outro lado, apesar de tais dificuldades procurei conferir
um mínimo de sentido às atividades judicantes de sorte que
os  processos  de  minha  relatoria  são  incluídos  em  pauta
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conforme  a  antiguidade,  ressalvadas  pautas  temáticos,
observada a limitada capacidade do meu gabinete.
A  maioria  dos  processos  que  aguardam julgamento  é  de
pessoas  idosas  e/ou  doentes,  sendo  que  dou  prioridade
automática  aos  feitos  mais  antigos,  segundo  a  ordem
cronológica de conclusão. Os recursos menos antigos são
julgados segundo critério de urgência manifesta.
No que diz respeito ao feito especifico acima mencionado, o
mesmo  será  levado  a  julgamento  na  próxima  sessão
disponível, possivelmente a ocorrer no dia 23.02.2016. (...)

 

Depreende-se,  a  partir  do  que  se  disse,  que  não  se  pode  atribuir  ao magistrado
responsabilidade  pela  demora  no  julgamento  do  feito.  Conforme  esclarecido,  é  grande  o  acervo
processual sob sua responsabilidade (2.719 processos fisicos e 1.378, virtuais), com prioridade para
julgamento dos mais antigos. Vale dizer, observa-se a regra constante do art. 12 do NCPC.

Ademais, de acordo com as informações prestadas, para atender a outra necessidade
premente da prestação jurisdicional, o magistrado (até maio de 2016) acumulou funções de "relator 2
da 2aTurma Recursal/ MG e membro da Turma Nacional de Uniformização, sendo que esta última
atuou em regime de mutirão". Nesse ano, julgou julgou "2.656 processos (1.708 virtuais e 948 físicos)",
examinou "209 embargos",  proferiu "635 decisões, 85 despachos" e baixou "em diligência outros 636
autos diversos".

Insta, por fim, registrar que, no caso específico da representação em tela, consoante se
informou, o feito "será levado a julgamento na próxima sessão disponível, possivelmene a ocorrer no
dia 23.02.2016".

Nessas bases, considera esta Corregedoria Regional que não há elemento que permita
concluir pela responsabilidade funcional do magistrado à vista do art. 35 da LOMAN. 

Diante por tais fatos, determino, de ordem, o arquivamento deste procedimento.

Encaminhem-se à CN/CNJ cópias desta e das informações prestadas.

Cientifique-se o interessado.

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 08/02/2017, às 18:45 (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 3556958 e o código CRC D1658782.
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