
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO - 5624577

Cuida-se de procedimento avulso instaurado por determinação da CN/CNJ a partir da
 representação  por  Excesso  de  Prazo  n.  0007815-82.2017.2.00.0000, formulada  por  ELINEUDA
BRAGA SILVA em desfavor do JUÍZO DA 2ª VARA FEDERAL da SJDF, referente ao Processo n.
0006542-44.2006.4.01.3400.

Em linhas  gerais,  a  requerente  aponta  omissão do  Juízo  "em despachar  diversas
petições protocoladas nos autos há mais de 10 meses".

Nas informações (prestadas pelo JF Charles Renaud Frazão de Moraes), entre outras
(id 5562433), foi dito: i) trata-se de "execução contra a Fazenda Pública proposta pela ASSOCIAÇÃO
DOS SERVIDORES FEDERAIS EM TRANSPORTES – ASDNER (nº 0006542-44.2006.4.01.3400),
distribuída em 17/02/2006, que contempla aproximadamente 22.000 (vinte e dois mil) associados"; ii)
"Em 27/11/2013, a fim de facilitar a execução do julgado, as partes entabularam um acordo nos autos
do  processo  acima  mencionado,  onde  restou  acertado  que  a  cada  ano  a  ASDNER  proporia,  na
qualidade de substituta processual, execução individual em nome de aproximadamente 2000 (dois mil)
exequentes, o que vem ocorrendo desde o ano de 2014"; iii) "Desde então, no primeiro semestre de
cada ano a Vara prepara os precatórios (com bloqueio) e, em seguida, dá vista dos autos à União para
conferência das referidas requisições; posteriormente, quando os autos retornam da AGU, a secretaria
da Vara procede às eventuais retificações e conclui os cadastros das requisições para que possam ser
migradas pelo juiz"; iv) "Nesse ínterim, as petições com pedidos de habilitação, bem como os ofícios
com pedidos de transferência de valores aos juízos dos inventários (e tudo o mais que diz respeito aos
beneficiários de precatórios já falecidos), são juntados por linha, a fim de facilitar o manuseio dos autos
principais. A secretaria abre, então, os volumes, faz um índice por ordem alfabética de beneficiário e
somente depois que os precatórios são migrados é que os autos são conclusos para que o juiz decida as
demais  questões";  v)  "diferentemente do alegado pela senhora Elineuda Braga Silva nos autos da
Representação por Excesso de Prazo em comento, que “a Vara não se preocupa com a situação de
centenas de habilitações de pensionistas ou herdeiros, que também tem o mesmo direito e na mesma
situação aqueles que litigam com ações próprias” (sic), esse juízo tem envidado todos os esforços para
que a presente execução transcorra de modo tranquilo e dentro do menor lapso de tempo possível"; vi)
"a presente execução contempla 22.000 (vinte e dois mil) exequentes e como tal encontra-se sujeita a
toda sorte de intercorrências e entraves próprios das execuções coletivas"; vii) "a Vara encontra-se com
o seu quadro de pessoal incompleto e na Seção de Execução, particularmente, conta com apenas duas
servidoras,  fato  esse  que  dificulta  sobremaneira  o  processamento desse  tipo  de  execução";  viii)
"embora  o  processo  nº  2006.34.00.006627-7  pertença  ao  acervo  do  juiz  substituto,  a presente
informação vai por mim assinada, tendo em vista que o referido magistrado encontra-se em gozo de
licença paternidade".

Não há como negar que há certa lentidão na tramitação do feito. Porém, não pode ser
atribuída a desídia, tampouco a má condução do feito pelo magistrado.

Conforme se afere das informações prestadas, (i) são cerca de 22.000 exequentes; e
(ii) é diminuto o quadro de pessoal da vara para atender a essa demanda especial e às outras tantas em
curso. É enorme o serviço e escassos os recursos humanos disponíveis para atendê-lo.

Há de ser considerado, como dito, que se estabeleceu plano de ação para resolução
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final da demanda ("Em 27/11/2013, a fim de facilitar a execução do julgado, as partes entabularam um
acordo nos autos do processo acima mencionado, onde restou acertado que a cada ano a ASDNER
proporia, na qualidade de substituta processual, execução individual em nome de aproximadamente
2000 (dois mil) exequentes, o que vem ocorrendo desde o ano de 2014"). Ao que parece, desde então,
"as petições com pedidos de habilitação, bem como os ofícios com pedidos de transferência de valores
aos juízos dos inventários (e tudo o mais que diz respeito aos beneficiários de precatórios já falecidos),
são juntados por linha, a fim de facilitar o manuseio dos autos principais".

De mais a mais, o só fato de o processo envolver grande número de interessados e
ente público traz entraves processuais a um andamento célere. Naturalmente, os atos processuais levam
mais tempo para se efetivarem comparativamente com causas de pouca complexidade e apenas autor e
réu.

Ante o exposto, forçoso reconhecer a ausência de elemento que permita concluir pela
responsabilidade  funcional  de  magistrado  à  vista  do  art.  35  da  Loman.  De  ordem,  determino  o
arquivamento deste.

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

Cientificados os interessados, encerre-se nesta unidade.

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 21/02/2018, às 18:37 (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 5624577 e o código CRC 7A669F08.
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