
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO

Cuida-se de procedimento avulso instaurado por determinação da CN/CNJ a partir da
Representação  por  Excesso  de  Prazo  n.  0009010-05.2017.2.00.0000,  referente  ao  Processo  n.
0012707.04.2015.4.01.3300,  formulada  por  MARIA  DO  NASCIMENTO  em  desfavor  da  JF
CYNTHIA DE ARAÚJO LIMA LOPES, da 14ª Vara/SJBA.

Em linhas gerais, pontua a reclamante (id 5209774, fl. 2 da inicial): "Dei entrada em
2015, após dois anos de tramitação no INSS. O processo encontra-se pronto para sentença já tem 04
meses. O processo encontra-se na 14ª Vara da Justiça Federal na Bahia na posição 154 para proferir
sentença,  enquanto  que  outros  processos  no  mesmo  tempo  que  o  meu,  que  não são  prioritários
legalmente, encontram-se em posições mais próximas para obter julgamento".

Solicitadas informações, a magistrada, no que importa, diz (id 5235285): i) "Por força
do  disposto  no  art.  12  do  Código  de  Processo  civil  de  2015,  os  feitos  deverão  ser  julgados,
preferencialmente, por ordem cronológica de conclusão"; ii) "Atento a isto, a Divisão de Estatística do
Tribunal Regional Federal da Primeira Região, disponibiliza, através do sítio eletrônico do mesmo
Tribunal, o relatório da ordem cronológica de conclusão, informando às partes e à Vara a ordem a ser
seguida, servindo, assim, a um só tempo, de norte para a organização das varas e de meio de controle
externo, por parte dos interessados da sua observância pelo órgão julgador"; iii) "No caso objeto da
representação promovida pela Sra. Maria do Nascimento, verifica-se que se trata de demanda de pensão
por morte, tombada sob o n.º 12707-04.2015.4.01.3300, distribuída para a 14ª Vara Federal da SJBA
em 10/04/2015, com conclusão para julgamento em 07/07/2017, aguardando sentença, portanto, há 4
meses e não por dois anos"; iv) "entre a data que a noticiante subscreveu a representação 31/10/2017 a
até a data de hoje, o processo mudou da posição 154ª para a posição 111ª, o que já demonstra, por si só,
que não há paralisação e, sim, trabalho árduo e continuo desta magistrada no exercício da prestação
jurisdicional"; v) "o fato de haver outros processos conclusos do mesmo período, em posição mais
favorável que o processo da demandante, não lhe causa nenhum prejuízo, na medida em que a ordem é
seguida, mas sem que se perca de vista as preferências legais e metas estabelecidas pelo CNJ, as quais
ficam devidamente destacadas no relatório multireferido"; vi) "não há que se falar em morosidade
deste órgão jurisdicional, que tem envidado todos os esforços necessários no sentido de cumprir  a
ordem cronológica de conclusão, as preferências legais, as metas do CNJ, sem olvidar de realizar um
trabalho criterioso e qualitativo, voltado à prestação da tutela jurisdicional com eficiência, de forma
justa e efetiva".

Pois bem.

Ao  que  se  afere  das  informações  prestadas,  inexiste  morosidade  na  tramitação
(julgamento) do feito de interesse da reclamante.

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".

Ora, uma vez adotado o critério do tempo de conclusão, resta à parte aguardar o
momento oportuno de ser decidido aquele de seu interesse. Não observada esta diretriz, aí sim é que
haverá  prejudicados, além de se fugir à regra estabelecida.
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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. De ordem, arquive-se.

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

Cientificada a interessada, encerre-se nesta unidade.

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

Documento assinado eletronicamente por Evaldo de Oliveira Fernandes, filho, Juiz Federal em
auxílio, em 14/12/2017, às 17:52 (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 5282867 e o código CRC BE1F7AE3.
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