
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. 0004107-24.2017.2.00.0000), formulada por ANTÔNIO
PINTO MADUREIRA em desfavor do JUÍZO DA VARA ÚNICA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE
ILHÉUS - BA, relativamente ao Processo n. 0001100-50.1999.4.013301.

Instada a se manifestar, a magistrada condutora do feito, JFS LETÍCIA DANIELE
BOSSONARIO, apresentou informações (id 4225618), consignando:

Cuida-se   de  requerimento  de  execução  de  honorários
advocatícios, formulado  pelo advogado da parte embargante.
O acórdão  proferido  em 12/09/2005 assim dispôs  em relação aos
honorários advocatícios: "Os executados pagarão honorários
advocatícios, na execução,  no percentual  de   10%   (dez   por  
 cento)  sobre  o   valor  da condenação, e o exequente arcará com
os  honorários, nos  embargos, no percentual de  10%  (dez  por
 cento) sobre o  valor da  causa, fazendo-se a compensação". O
referido acórdão transitou  em julgado em 03/11/2005.
Não obstante  o decidido no referido  acórdão,  o patrono da  parte
embargante requereu a  execução dos  honorários advocatícios em
 09/11/2005, pleito  que  restou  indeferido na decisão  proferida
 em 28/07/2006, ao fundamento de   que "diante da   compensação
determinada no acórdão,  não  restou provada a  existência de
 saldo de  honorários advocatícios em  favor dos embargantes, não
 havendo que  se  falar em  execução de parcelas àquele título". Na
mesma decisão, foi determinado o arquivamento dos autos.
Intimadas  as partes acerca  da referida decisão,  não houve
interposição de recurso, tendo os autos sido remetidos  ao arquivo
em 12/02/2007.
Em 14/12/2016,  o causídico  Antônio  Pinto Madureira requereu o
desarquivamento  do  feito,   pleiteando    novamente  a  execução
 do   julgado, invocando, para tanto, a aplicação  do regramento
instituído  pelo Novo  Código de Processo Civil, reiterando  tal
pedido em 09/03/2017.
Em  08/06/2017, foi  proferida  decisão,  consignando  que   nada
havia  a prover  nos autos,  ante  o trânsito  em  julgado do
acórdão,  bem  como  a ausência de recurso interposto  em face  da
decisão  que apreciou  o requerimento de execução dos honorários,
não sendo possível uma nova apreciação de matéria que  já  se
 encontra preclusa.   Foi  determinado, ainda,  o retorno  dos
 autos   ao arquivo, com baixa, sendo esta a fase atual.

Ao que se afere das informações prestadas, houve normalização da marcha processual
(proferida decisão na qual determinado o arquivamento do feito na origem). Essa circunstância, atrai a
incidência da regra contida no art. 26, § 1º, do Regulamento Geral da CN/CNJ, de acordo com a qual "a
prática do ato, a normalização do andamento ou a solução do processo poderão ensejar a perda de objeto da
representação". Ou seja, ao que tudo indica, houve perda do objeto da representação.
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À vista do ocorrido, 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.

Encaminhem-se à CN/CNJ cópias desta e das informações prestadas, bem como do
extrato da andamento processual.

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 14/06/2017, às 15:36 (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
4254539 e o código CRC 086BF494.
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