
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO

Cuida-se de procedimento avulso instaurado por determinação da CN/CNJ à vista da
Representação por Excesso de Prazo n.  0007419-08.2017.2.00.0000, referente ao Processo n. 0030007-
56.2014.4.01.3803, formulada por Iolita Marra Lemos em desfavor da 1ª Turma Recursal de Uberlândia-
MG.

Em síntese, pontua a reclamante o referido processo "encontra-se sem qualquer
movimentação desde 22/11/2016 no Gabinete do Excelentíssimo Desembargador Tales Krauss Queiroz".

Nas informações (id 4991380), o magistrado condutor do feito, entre outras alegações, diz:
i) "A Turma Recursal de Uberlândia/MG, instalada em dez/2014, com a redistribuição dos processos das
Turmas Recursais de Belo Horizonte, possui uma quantidade considerável de processos, mais de 20 mil,
muitos, inclusive, que estão sendo priorizados, em consonância com as  metas do CNJ"; ii) "A Turma Recursal
de Uberlândia, na medida do possível, tem realizado centenas de julgamentos em suas sessões ordinárias e
extraordinárias (estas, inclusive, compostas por juízes auxiliares, conforme autorização do TRF1)"; iii) "Porém,
conforme afirmei acima, há uma quantidade considerável de processos em estoque, aguardando julgamento,
além de haver uma considerável quantidade de processos novos que são distribuídos mensalmente"; iv) "O
processo judicial objeto do pedido de informação (nº 30007-56.2014.4.01.3803) foi recebido em secretaria
por esta Turma Recursal de Uberlândia/MG em 22/11/2016. No caso, a parte autora pleiteia, em síntese, a
concessão de aposentadoria rural por idade"; v) "Nesse passo, mesmo diante da conjuntura acima exposta, 
informo que de todo modo serão adotadas todas as medidas para conferir celeridade ao julgamento do
presente recurso, que deverá ser incluído em pauta para julgamento o mais breve possível (nas próximas
sessões), caso, evidentemente, o feito esteja pronto/saneado para julgamento e não haja a necessidade de
alguma diligência"; vi) "Gostaria de registrar que os juízes e servidores integrantes da Turma Recursal de
Uberlândia têm trabalhado com dedicação e disciplina no intuito de prestar a mais rápida e adequada
prestação jurisdicional, como prescrito no inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal". Informações
complementares (id 4993536), nas quais informa-se "que houve um erro material no Ofício
0010/TR/R3/UDI/2017, na parte em que menciona o número do procedimento de Representação por
Excesso de Prazo - CNJ. Assim, serve o presente apenas para retificar aquele ofício, de modo a se considerar
o número correto da Representação por Excesso de Prazo, que é o 0007419-08.2017.2.00.0000".

O exame do que se afirma na inicial sob a luz das informações prestadas não autoriza
concluir pela ocorrência de falta ou responsabilidade funcional de magistrado a justificar atuação disciplinar da
Corregedoria.

É preciso ver que "o processo judicial objeto do pedido de informação (nº 30007-
56.2014.4.01.3803) foi recebido em secretaria por esta Turma Recursal de Uberlândia/MG em 22/11/2016"
e "a Turma Recursal de Uberlândia/MG, instalada em dez/2014, com a redistribuição dos processos das
Turmas Recursais de Belo Horizonte, possui uma quantidade considerável de processos, mais de 20 mil), aos
quais há de se somar a distribuição naturalmente decorrente dos julgamentos ocorridos nas varas sob a sua
jurisdição.

Em um contexto de multiplicidade de processos numa mesma fase, é mister reconhecer que,
uma vez adotado o critério do tempo de conclusão, infelizmente, resta à parte aguardar o momento oportuno
de ser decidido aquele de seu interesse. Não observada esta diretriz, passando-se à frente feitos como o do
requerente, sem dúvidas, inúmeros outros, que também esperam por uma decisão, serão prejudicados, além
de se fugir à regra estabelecida.

À vista do exposto, é de se reconhecer a ausência de elemento que permita concluir pela
responsabilidade funcional do magistrado à vista do art. 35 da Loman. Portanto, de ordem, determino o
arquivamento deste.
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Encaminhem-se à CN/CNJ cópias desta, das informações prestadas e do extrato
processual.

Cientificado o interessado, encerre-se nesta unidade.
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 27/10/2017, às 12:27 (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
5007673 e o código CRC E31F4688.
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