
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO

Cuida-se  da  apuração  de  (afirmado)  excesso  de  prazo  na  tramitação  de  recurso
perante  a  4ª  TR/BA,  formulado  por  Adriana  Santos  Tabosa,  referente ao  processo  n.
022404-20.2013.4.01.3300, de relatoria da JF Luísa Ferreira Lima Almeida.

Apresentado originariamente junto ao CJF, por  despacho, veio a inicial  para esta
Corregedoria Regional, a fim de que os fatos pudessem ser melhor averiguados.

De  acordo com a  inicial,  o  feito  de interesse  da reclamante estaria  pendente  de
julgamento desde 20/01/2014.

Provocada, a magistrada, entre outras informações, informou: a) "esta Relatoria tem
buscado julgar os processos mais antigos, de modo que, em atendimento ao DESPACHO Nº CJF-DES-
2016/17455, que trata do cronograma de julgamento dos processos da Meta 2/2016, estamos atendendo
os pedidos de prioridade  dos processos distribuídos até 31/12/2013, com o objetivo de julgar, até 30 de
junho de 2017, 100% dos processos distribuídos até 31/12/2012 e 70% dos processos distribuídos até
31/12/2013"; b) "o feito em questão, cuja primeira conclusão foi realizada em 20/01/2014,  deverá
aguardar a ordem cronológica de conclusão, registrando que ocupa a 538ª posição de 3.305 recursos
que tramitam nesta Relatoria, conforme lista atualizada em 15/01/2017" (id 3594724).

Em complemento às informações iniciais, posteriormente, informou que "o processo
nº. 22404-20.2013.4.01.3300, cuja primeira conclusão foi realizada em 20/01/2014, tem previsão para
ser incluído em pauta até 31/08/2017" (id 3681938).

Pois bem.

Como afirmado, considera-se a ordem cronológica de conclusão para julgamento. Sob
esse ponto de vista, não se pode negar, observa-se o quanto manda o art. 12, caput, do NCPC, de
acordo com o qual "os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente,  à ordem cronológica de
conclusão para proferir sentença ou acórdão".

Sob esse aspecto, uma vez adotado o critério do tempo de conclusão, infelizmente,
resta à parte aguardar o momento oportuno de ser decidido aquele em que tem interesse. Se assim não
se fizer e passá-lo à frente dos demais, sem dúvidas, inúmeros outros, que também esperam por uma
decisão, serão prejudicados, além de se fugir ao critério legal.

Ademais, segundo cronograma informado pela juíza responsável pelo julgamento, já
há data provável para que isso ocorra, 31/08/2017.

Muito  embora não se possa afirmar  que restou  esvaziado o  objeto  desta,  é  bem
verdade que em face das circunstâncias apontadas - atendimento à ordem cronológica e indicação de
data  para  julgamento  -  revelam  a  ausência  de  qualquer  responsabilidade funcional  imputável  à
magistrada.

Ante o exposto, de ordem, determino o arquivamento desta, recomendando, porém, à
magistrada que, tão logo haja julgamento do feito, comunique à Corregedoria Regional.

Comunique-se à Corregedoria Geral da Justiça Federal.

Dê-se ciência à magistrada interessada.
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Arquive-se.

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 13/03/2017, às 22:38 (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 3721971 e o código CRC 8814BBED.
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