
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. 0008967-68.2017.2.00.0000, referente ao Processo n. 0062929-
33.2012.4.01.3800, formulada por ELDA LISBOA NEVES em desfavor do juízo 3ª Vara/SJMG.

Em linhas gerais, pontua a reclamante: i) "Em data de 13/12/2012 foi ajuizada ação de
Execução/Cumprimento de Sentença (autos 0062929-33.2012.4.01.3800), em processo onde a Requerente
figura como parte, o qual encontra-se suspenso desde 09/04/2013 aguardando julgamento dos Embargos à
Execução"; e ii) "já conta com mais de 80 anos de idade, o que por si só já deveria garantir-lhe a prioridade de
tramitação". Requer providências.

Solicitadas informações, apurou-se, logo de início, que o processo de interesse da
reclamante tramita, na verdade, na 17ª Vara/SJMG.

Redirecionada a solicitação de informações, o magistrado condutor do feito, fazendo
juntada de documento (id 5242862), esclarece (id 5242441): "não há morosidade na tramitação do
Cumprimento de Sentença nº 62929-33.2012.4.01.3800, pois se encontra suspenso aguardando o julgamento
dos Embargos à Execução nº 12582-59.2013.4.01.3800, que tramitam perante o Eg. TRF da 1ª Região,
conforme consultas processuais anexas".

Pois bem.
O exame do que se afirma na inicial sob a luz do que diz o magistrado não autoriza concluir

pela ocorrência de falta ou responsabilidade funcional a justificar atuação disciplinar da Corregedoria. O
sobrestamento do processo de execução se deve às regras processuais (os embargos de devedor ofertados
impedem a execução até que defintivamente decididos).

À vista do exposto, é de se reconhecer a ausência de elemento que permita concluir pela
responsabilidade funcional de juiz à vista do art. 35 da Loman. De ordem, arquive-se.

Encaminhem-se à CN/CNJ cópias desta, das informações e do extrato processual.
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 13/12/2017, às 13:19 (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
5263746 e o código CRC 0FAB1170.
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