
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO

Cuida-se de procedimento destinado a apurar, por determinação da CN/CNJ, possível
demora injustificada no julgamento de recurso afeto à TRJF.

Por representação originariamente dirigida ao CNJ, Elizabete Rodrigues Domingos imputa
ao JF Guilherme Fabiano Julien de Rezende, Relator 1 da aludida instância revisora, morosidade excessiva
para julgar recurso inominado de seu interesse, referente ao processo n. 0009616-23.2013.4.01.3801, pois
"concluso para julgamento desde 05.10.2014".

Instado a se manifestar, o magistrado diz: i.) "não obstante o esforço (...) para levar o maior
número de processos a julgamento nas sessões da 1ª Turma Recursal de Juiz de Fora, ainda remanescem,
aproximadamente, 2.840 processos"; ii.) "no período de março/2015 a junho/2016 acumulei, também,
significativo acervo de processos da 1ª Câmara Regional Previdenciária de Juiz de Fora (tendo sido proferidos
1.456 julgamentos), bem como a função de Diretor do Foro desta Subseção Judiciária"; iii.) "respondi pelo
gabinete da Desembargadora Federal Mônica Sifuentes nos períodos de 22/02 a 29/03/2016 e de 12/09 a
06/10/2016 e da Desembargadora Federal Neuza Maria Alves de 09/01/2017 a 07/02/2017"; iv.) "até a
última sessão de julgamento ocorrida em 27/04/2017 foram julgados aproximadamente 5.241 feitos de minha
relatoria"; v.) está "empenhado em levar a julgamento os processos distribuídos na Turma Recursal de Juiz de
Fora/MG, obedecendo à ordem cronológica de distribuição nessa instância, em cumprimento às metas de
julgamento traçadas pelo Conselho Nacional de Justiça, com atenção, ainda, ao que prevê o art. 12 do
Código de Processo Civil/2015, o que demandará esforço elevado nos próximos 12 meses"; vi.) "O presente
feito não está incluído na Meta 2 do CNJ, foi julgado procedente para condenar o INSS a conceder
aposentadoria por tempo de contribuição em favor do autor, mas o recurso interposto foi recebido no duplo
efeito (art. 43 da Lei n° 9.099/95)".

Ao que se afere das informações prestadas, não se pode atribuir ao juiz responsabilidade
pela demora no julgamento do recurso de interesse da representante.

Com efeito, é preciso ver que a produtividade apresentada no exercício da 1ª relatoria da
TRJF - mais de 5.200 julgamentos desde quando assumiu as funções de relator em 06.08.2014 - é
considerável bastante para demonstrar sua operosidade. A relevância desse dado estatístico ganha maiores
proporções ao se atentar para as acumulações havidas no período - relatoria da Câmara Regional
Previdenciária e direção da subseccional - além dos afastamentos para substituir desembargadoras no TRF1.
Mais ainda relevante se torna, quando se observa a existência de somente dois servidores para auxiliarem no
exame dos processos e elaboração dos votos.

Por outro lado, é importante ver que o magistrado possui sob sua responsabilidade 3.633
processos, dos quais 2.239 em tramitação (não suspensos) aguardando julgamento. Desse total, muitos, como
dito, foram recebidos das TRMG, sediadas em Belo Horizonte.

Diante desses fatos, como antecipado, não se pode atribuir ao juiz inércia no exercício de
suas funções jurisdicionais. A demora no julgamento do feito indicado está justificada à vista da enormidade de
processos na mesma situação. Assim, a adoção do critério da ordem cronológica de conclusão, para além de
atender ao quanto prescrito pelo art. 12 do NCPC, é satisfatória, objetiva e suficiente para evitar privilégios
indevidos ou benefícios malquistos.

Todavia, é preciso ver que, diferentemente do que alega o magistrado, o feito em referência
está incluído na Meta 2/2017 ("Identificar e julgar até 31.12.2017, pelo menos ... Na Justiça Federal: ... 100%
dos processos distribuídos até 31.12.2014 nos Juizados Especiais Federais e nas Turmas Recursais."), já que
a sua redistribuição na TRJF data de 05.10.2014.

À vista do exposto, de ordem, determino:
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1.) o arquivamento desta representação, já que não se divisa a prática (ou ocorrência) de
falta passível de punição nos termos do art. 35 da Loman;
2.) seja notificado o magistrado a indicar data provável para julgamento do recurso em tela,
tendo em vista a Meta 2/2017.
Tão logo recebida a informação solicitada no item 2 supra, comunique-se à CN/CNJ,

enviando-se cópias desta, das informações prestadas e do boletim estatístico ora anexado.
Ciência aos 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 08/05/2017, às 17:37 (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
4016289 e o código CRC BB758126.
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