
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.  0009018-79.2017.2.00.0000,  referente  ao  Processo  n.
0001276-66.2012.4.01.3400, formulada por JULIO CESAR NUNES FALCÃO em desfavor do JUÍZO
DA 16ª VARA/SJDF.

Em linhas gerais, pontua o reclamante (id 5209715, fl. 2  da inicial): i) "os autos do
cumprimento  de  sentença  n.  0001276-66.2012.4.01.3400  foram suspensos,  arquivados  de  maneira
provisória, aguardando julgamento dos embargos à execução n. 0027835-70.2006.4.01.3400"; ii) "No
entanto, apesar de os embargos à execução já terem transitado em julgado em 02/12/2016 no TRF da 1ª
Região,  sendo arquivados na origem em 05/04/2017, o  cumprimento de sentença,  que deveria  ter
voltado a tramitar ante a finalização dos embargos à execução, continua suspenso/arquivado, portanto,
indevidamente".

Solicitadas  informações,  a  magistrada,  no  que  importa,  diz  (id  5268171):  i)  "a
tramitação processual é responsabilidade do Juízo em conjunto com as partes"; ii) "o feito foi arquivado
por ordem do Juízo, lá permanecendo até que a parte exequente desse-lhe o impulso necessário à
retomada da execução, já que se trata de direito disponível, faculdade ao alcance do interessado (art.
513, §1º, do NCPC)"; iii) "Dessa forma, cabe à parte interessada fazer o pedido de desarquivamento";
iv) "Em pesquisa às petições pendentes de juntada, nota-se que somente em 28/11/2017, mais de 10
dias após a  apresentação da presente  representação,  é  que o causídico dos  exequentes apresentou
petição no sentido de promover o desarquivamento do feito"; v) "Destarte, nota-se que não há mora
atribuível ao órgão julgador, que somente pôde aguardar o impulso da parte quanto ao exercício de sua
pretensão  executória";  vi)  "Informo,  por  fim,  que  depois  da  petição  mencionada,  já  estamos
providenciando  o  desarquivamento  do  feito,  o  que  será  ultimado  após  o  pagamento  das  custas
necessárias".

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

Consoante dito, "o feito foi arquivado por ordem do Juízo, lá permanecendo até que a
parte exequente desse-lhe o impulso necessário à retomada da execução, já que se trata de direito
disponível, faculdade ao alcance do interessado (art. 513, §1º, do NCPC)". Ressalta, ademais, que dias
depois  de  apresentada  esta  reclamação,  houve  peticionamento  neste  sentido  (desarquivamento  e
retomada da execução) e se aguarda, apenas, o recolhimento das custas (devidas pelo exequente) para o
devido processamento.

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 e das informações.

Cientificada a interessada, encerre-se nesta unidade.

EVALDO DE OLIVEIRA FERNANDES, filho
Juiz Federal em auxílio à Coger
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Documento assinado eletronicamente por Evaldo de Oliveira Fernandes, filho, Juiz Federal em
auxílio, em 18/12/2017, às 13:15 (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 5295250 e o código CRC DB41E9EE.
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