
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO - 6595190

Cuida-se de representação formulada pelo Município de Cametá/PA em face do juízo
da 5ª  Vara  da Seção Judiciária  do  Pará em razão de suposta  negativa  de prestação jurisdicional,
consistente na não expedição de precatório  nos autos do Processo nº.  0010002-25.2005.4.01.3900,
caracterizando  descumprimento  da  decisão  proferida  nos  autos  do  Agravo  de  Instrumento  nº.
0037403-42.2017.4.01.0000.

Solicitadas informações, o juízo representado apresentou resposta (id. 6250040) no
seguinte sentido:

a) houve uma primeira decisão, datada de 08/06/2017 (fls. 1089/1095), que indeferiu o destacamento de
honorários contratuais e determinou a expedição de precatórios para pagamento de valores incontroversos
ao Município e honorários de sucumbência;

b) intimada da referida decisão, a União apresentou manifestação às fls. 1100/1107, alegando que, em
outro processo (de nº 6666-74.2009.4.01.3900), no qual o escritório peticionante representava o município
de Mocajuba, houve revogação do mandato, sob a alegação de que o contrato não teria sido precedido de
processo  administrativo  de  inexigibilidade  de  licitação,  "tratando-se  de  contratação  direta  precária  e
ilegal"; a União requereu, então, que não fosse deferido destacamento de honorários - no precatório do
Município -, tampouco pagamento de honorários de sucumbência;

c) prolatou-se nova decisão, datada de 03/08/2017 (fls. 1109/1111), em que, acolhendo o pedido da União,
a Juíza Substituta determinou que os honorários sucumbenciais fossem pagos apenas ao final da demanda;

d) em petição protocolada em 25/07/2017 e juntada às fls.  1115/1127, o Município de Cametá, pelo
escritório de advocacia representante, informa a interposição de recurso de agravo de instrumento contra a
primeira decisão (prolatada em 08/06/2017);

e) em decisão prolatada em 13/04/2018 (fls.  1139/1141),  a ora Corregedora, então Relatora do AI nº
37403-42.2017.4.01.0000/PA,  deferiu  o  pedido  de  antecipação  de  tutela  recursal  para  "determinar  o
destaque dos honorários advocatícios contratuais, na forma do contrato recentemente apresentado pelo
agravante"; e

f) em despacho prolatado em 30/05/2018 (supratranscrito), a Juíza Federal Substituta afirma ter entendido
que, em razão da manifestação da União (que torna controvertido o pagamento de quaisquer honorários ao
referido escritório), teria ocorrido a perda de objeto do agravo de instrumento (já que o precatório a ser
expedido tratava apenas de valores incontroversos), determinando a expedição de ofício ao TRF da 1ª
Região para que, caso houvesse entendimento diverso do Tribunal, fosse-lhe imediatamente informado,
para o devido cumprimento.

Em nova manifestação, o representante questiona o tempo de juntada de documentos
e prolação de decisões judiciais na vara. Por outro lado, na medida em que a segunda decisão do juízo
de 1º grau não fez menção aos honorários contratuais, sustenta que tal ato judicial  não esvaziou o
comando da decisão prolatada em 2ª instância.

Após a apresentação de novas informações pelo juízo representado, foi determinado o
arquivamento  dos  autos,  uma  vez  que  a  controvérsia  refere-se  a  atos  de  cunho  de  jurisdicional.
Sobreveio, na sequência, pedido de reconsideração por parte dos representantes.

Em nova manifestação, o juízo representado informa que, até a presente data, aguarda
manifestação do relator do agravo acerca da manutenção da eficácia da decisão monocrática proferida.

Relatados no essencial, DECIDO.
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Como se sabe, a atuação da Corregedoria no que diz respeito ao controle de decisões
judiciais  somente  se  dá  em  situações  excepcionalíssimas,  como  ocorre  nos  casos  de  atos
manifestamente teratológicos.

No caso dos autos, aponta-se possível descumprimento de decisão deste tribunal por
parte do órgão jurisdicional representado. Faz-se necessária, portanto, a análise da sequência de atos
jurisdicionais e de seu conteúdo a fim de verificar se há patente ilegalidade que justifique a atuação
desta Corregedoria.

Na decisão prolatada em 30/05/2018 - ato jurisdicional que deu ensejo à controvérsia
ora exame, o juízo representado assim se manifestou:

DESPACHO

Às fls. 1.089/1.095 houve decisão acatando o pedido de expedição de precatório do valor controvertido
(principal e honorários de sucumbência), mas sem destacamento dos honorários contratuais, diante das
falhas nos documentos apresentados. Na oportunidade, ficou consignado que, havendo apresentação de
documentação  complementar,  seria  analisado  novamente  o  pedido  de  destaque,  já  no  momento  da
expedição do precatório definitivo.

Após manifestação da AGU questionando até mesmo o pagamento dos honorários de sucumbência, em
nova  decisão  de  fls.  1.109/1.011  ficou  delimitado  que  os  próprios  honorários  aos  advogados  que
defendem o município exequente eram controvertidos. Ou seja, a União – devedora – não concordou com
o pagamento de honorários (em qualquer modalidade) aos patronos.

Sendo assim, em reforma à decisão anterior, determinou-se apenas o pagamento da parcela incontroversa
da dívida principal, excluindo qualquer pagamento de honorários.

Às fls. 1.115/1.127 veio a notícia de interposição de agravo de instrumento em relação à primeira decisão
(fl. 1.089/1.095).

Em decisão monocrática da relatora, comunicada a esta vara por e-mail, houve o deferimento do pedido
de  antecipação  da  tutela  para  determinar  o  destaque de  honorários  tomando  por  base  o  contrato
administrativo já juntado a estes autos.

A petição que informou a interposição do agravo de instrumento foi juntada aos autos apenas em 1/9/2017
(fl. 1.114), ou seja, em data posterior à prolação da segunda decisão, de modo que ainda não era do
conhecimento desta magistrada que a primeira decisão havia sido questionada na segunda instância, o que
justifica a ausência de comunicação à relatora da alteração do conteúdo da primeira decisão em relação à
verba honorária, em que, como já dito, foi impedido qualquer pagamento pela discordância da AGU em
relação a eles – em outras palavras: foram considerados valores controvertidos, que não poderiam ser
pagos em precatório antecipado de valor incontroverso..

Essas questões, no entanto, serão analisadas de forma definitiva no momento da definição do valor devido
aos exequentes.

Portanto, com todo respeito a posicionamentos em sentido contrário, que, caso sejam externados, serão
acatados e cumpridos, parece ser caso de perda do objeto do agravo de instrumento e, por consequência,
da decisão monocrática, diante dos desdobramentos seguintes do processo, em especial a manifestação da
AGU sobre a discordância do pagamento dos honorários de qualquer espécie.

Intime-se a União por remessa.

Publique-se.

Diante dos novos desdobramentos do processo, comunique-se a relatora do agravo de instrumento do teor
do presente despacho para ciência e para eventual orientação em sentido diverso.

Certifique-se a inexistência de agravo de instrumento – para evitar novas decisões divergentes – e, após,
cumpra-se o item 4 de fl. 1.110, que deve ser feito com bloqueio de alvará, para posterior transferência à
conta especial do FUNDEB/FUNDEF.

Após a migração da requisição de pagamento, remetam-se os autos à contadoria para definição do valor a
ser pago, devendo observar os índices e percentuais já definidos no título executivo, em especial nos
embargos de declaração julgados em segundo grau, e o pagamento já feito por conta do cumprimento da
tutela antecipada.

A cronologia dos fatos não favorece a tese da existência de infração funcional. Com

SEI/TRF1 - 6595190 - Decisão https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

2 de 3 20/08/2018 18:40



efeito,  observa-se  que,  em 08/06/2017,  a  magistrada  representada  proferiu  decisão  autorizando  a
expedição de precatório em relação aos honorários sucumbenciais considerados incontroversos. Logo
após,  em  razão  de  manifestação  da  União,  proferiu  nova  decisão  em  03/08  do  mesmo  ano,
reconsiderando a decisão anterior,  de  modo a indeferir  a  liberação de qualquer  parcela atinente  a
honorários. Apenas em 14/04/2018, em razão do agravo interposto da primeira decisão, é que houve
decisão deste tribunal determinando a expedição do precatório.

Tendo em vista a sequência de atos, parece razoável que a magistrada considerasse a
possibilidade de perda de objeto do agravo interposto, razão pela qual oficiou ao relator do recurso para
que esclarecesse esse ponto. No tocante à discussão acerca da circunstância da segunda decisão ter ou
não esvaziado em sua plenitude a primeira, trata-se de questão que demanda interpretação jurisdicional,
de modo que  resta  indevido  seu exame nesta  sede.  Importante  registrar,  ainda,  que  a  magistrada
somente fora cientificada da interposição do agravo após a prolação da segunda decisão, o que afasta
qualquer indício de má-fé na condução do feito, como parece sugerir a representação.

Finalmente, no que se refere à possível demora na prolação das decisões judicais,
entendo que  os  atrasos  eventualmente  verificados  encontram-se  perfeitamente  compatíveis  com o
volume  de  trabalho  na  unidade  jurisdicional,  não  se  tendo  detectado  demora  injustificável  que
configure eventual desídia na condução dos feitos ali em tramitação.

Ante  o  exposto,  com fundamento  no  art.  9º,  §  2º  da  Resolução  CNJ  135/2011,
determino o arquivamento dos presentes autos.

Comuniquem-se aos interessados e à Corregedoria Nacional de Justiça.

Após, arquive-se.

Desembargadora Federal MARIA DO CARMO CARDOSO
Corregedora Regional da Justiça Federal da 1ª Região

Documento assinado eletronicamente por Maria do Carmo Cardoso, Corregedora Regional da
Justiça Federal da 1ª Região, em 16/08/2018, às 11:29 (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 6595190 e o código CRC 1E43899A.
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