
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. 0003919-31.2017.2.00.0000), formulada por IVAN
GUILHERME BRANDÃO em desfavor do JFS MÁRCIO DE FRANÇA MOREIRA -  da 8ª Vara/SJDF -,
relativamente ao Processo n. 2000.34.00.039925-0.

Provocado a se manifestar, o magistrado prestou informações (id 4173295), consignando:
O trânsito em julgado da decisão final proferida pelo STJ no
Processo nº 2000.34.00.039925-0 ocorreu no dia 8 de maio de
2007. Em virtude da necessidade de maiores informações a respeito
das contribuições vertidas à PREVI no período de jan/89 a dez/95,
os autores somente iniciaram a fase de cumprimento de sentença
propriamente dita, com elaboração de cálculos preliminares, no dia
12 de agosto de 2010.
Todavia, em razão de várias divergências entre os credores e a
União em relação aos depósitos judiciais e à apuração dos créditos,
este Juízo proferiu decisão no dia 30 de maio de 2014 definindo os
critérios e a forma de cálculo dos valores devidos.
Para tanto, os credores precisaram da apresentação dos dados
contidos nas declarações anuais de imposto de renda dos
respectivos anos-base a fim de elaborar a planilha discriminada de
cálculos, que só veio a ser apresentada no dia 14 de outubro de
2016.
Via de consequência, a União foi intimada para impugnar o
cumprimento de sentença na nova sistemática do art. 535 do CPC,
vindo a fazê-lo no dia 8 de março de 2017.
Atualmente, o processo apresenta o seguinte despacho datado de 8
de maio de 2017:
"Dê-se vista aos credores quanto à impugnação da União (fls.
1039/1072). Prazo: 15 (quinze) dias. Havendo concordância com os
cálculos, voltem-me conclusos para decisão. Havendo discordância,
remetam-se os autos à Seção de Cálculos. Com o retorno dos autos
da Contadoria Judicial, dê-se vista às partes pelo prazo de 5 (cinco)
dias. Por fim, venham-me conclusos para decisão."
O referido ato processual está aguardando publicação, com
divulgação prevista no e-DJF1 para amanhã, dia 2 de junho de
2017, e publicação no dia 5 de junho de 2017 (próxima segunda-
feira).

Depreende-se, a partir do que se disse, que não há qualquer falta ou responsabilidade
funcional do magistrado pela (longa) tramitação do feito de interesse do reclamante.

Muito embora o trânsito em julgado (da decisão do STJ) tenha ocorrido em 2007, a
execução (fase de cumprimento da sentença), de fato, somente se iniciou em agosto de 2010. Passados mais
de seis anos (outubro de 2016), os autores requereram a intimação da União, a fim de que trouxesse dados
complementares de modo a lhes possibilitar a elaboração da conta de liquidação do julgado.
Subsequentemente, a União foi intimada a impugnar "o cumprimento de sentença na nova sistemática do art.
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535 do CPC, vindo a fazê-lo no dia 8 de março de 2017".
Bem se vê que não se pode atribuir ao magistrado negligência no exercício de suas funções

jurisdicionais. Se a solução não foi breve, não se se deve a inércia, desídia ou negligência de sua parte.
Assim, de ordem, determino o arquivamento deste procedimento, já que não divisada a

prática (ou ocorrência) de falta passível de punição nos termos do art. 35 da Loman.
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 08/06/2017, às 15:13 (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
4195559 e o código CRC 3CC2CB80.
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