
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RELATÓRIO E VOTO

Trata-se de representação apresentada por BBC Administração e 
Participações S/A (Em Liquidação Ordinária) contra o Juízo da 6ª Vara da Seção Judiciária 
do Estado de Goiás por atos praticados no Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública 
0008513-07.1996.4.01.3500 (número originário 96.00.08758-0).

A representante narra a seguinte sucessão de atos processuais:

- foi pedido o pagamento da quantia de R$ 27.280.664,22;

- por despacho publicado em 10/10/2016, a União foi intimada para impugnar 
a execução em 30 dias;

- a União, em 21/11/2016, apresentou como devido o valor de R$ 
23.099.634,51;

- em 2/2/2017, foi determinada a remessa dos autos à Contadoria;

- em 15/5/2017, a Contadoria apresentou o valor de R$ 27.253.810,19;

- após análise da manifestação da Contadoria, a Fazenda apresentou 
impugnação, que qualifica como preclusa, sustentando o valor de R$ 15.900.126,76;

- em 27/6/2017, a empresa requereu a homologação dos cálculos da 
Contadoria, bem como a condenação da Fazenda Nacional em litigância de má-fé;

- o magistrado acolheu a impugnação da Fazenda e determinou a formação de 
precatório no importe de R$ 15.900.126,76 e determinou o retorno dos autos à Contadoria;

- a Contadoria informou que a nova impugnação da União não havia trazido 
fatos novos;

- os reiterados pedidos de condenação da Fazenda em litigância de má-fé e os 
pedidos de urgência sequer foram apreciados;

- em 17/8/2017 foi formado o precatório;

- em 23/10/2018, o juiz homologou os cálculos da Contadoria (R$ 
27.253.810,19);

- não foram fixados honorários em fase de execução, o que levou à 
interposição de embargos de declaração;

- o juiz, desnecessariamente, determinou a manifestação da Fazenda, mesmo 
não sendo o caso de pedido de efeitos modificativos;

- os honorários foram arbitrariamente fixados em R$ 5.000,00, ignorando que 
a Fazenda alegava excesso de execução de R$ 11.353.683,43 e foi vencida;

- essa decisão levou sete meses para ser proferida e causou perda do prazo 
para formação do precatório remanescente;

- em conclusão, o precatório do valor total homologado, que deveria ter sido 
formado em 2017 para ser pago em 2018, talvez seja pago integralmente em 2021;
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- o valor do precatório parcial de R$ 15.900.126,75 foi depositado em conta 
na CEF em 6/5/2019, mas não foi autorizado o seu levantamento, por sucessivos entraves 
causados pelos representados;

- em 16/5/2019, foi pedido alvará para levantamento do depósito do precatório 
parcial;

- em 22/5/2019, foram julgados os declaratórios opostos em 31/10/2018 e, na 
mesma decisão, o magistrado determinou que a Fazenda se manifestasse sobre o pedido de 
alvará;

- em 21/6/2019, a Fazenda não se opôs à expedição de alvará;

- em 10/7/2019, instada a se manifestar sobre a petição da executada, a 
representante reiterou o pedido de alvará;

- a Secretaria, por ato ordinatório, abriu vista à Fazenda para se manifestar 
sobre o levantamento do alvará, ao que não houve oposição;

- neste interregno, a Coordenadoria de Execução Judicial do TRF-1 informou 
que estão depositados R$ 19.332.964,11 para pagamento do precatório;

- em 14/8/2019, o Juiz resolveu restringir o levantamento ao valor migrado 
(R$ 15.900.126,75), à alegação de que haveria dúvidas na aplicação dos juros, e determinou 
novo retorno dos autos à Contadoria;

- em 5/9/2019, o Juiz determinou a renovação da procuração da exequente e 
determinou nova vista à Procuradoria, apesar de a juntada não ensejar contraditório.

Afirma que as novas procurações, documento societário e demais certidões já 
foram juntados e destaca que está em fase de liquidação ordinária (extinção), razão pela qual 
depende do numerário para pagamento dos seus credores, que diariamente questionam a demora 
e colocam em cheque a atuação do liquidante e de seus patronos.

Foi determinada a oitiva do magistrado representado (Doc. 8880688), e o Juiz 
Federal Carlos Augusto Tôrres Nobre prestou a Informação 8913769, com a juntada de dez 
anexos.

O Juiz Federal Cristiano Miranda de Santana, então em auxílio a esta 
Corregedoria Regional, proferiu, de ordem, a Decisão 8916889, na qual foi determinado o 
arquivamento da representação, nos seguintes termos:

BBC Administração e Participações S/A ofertou a presente representação, alegando 
mora e retenção de valores por parte do Juiz da 6ª Vara da Seção Judiciária de Goiás na 
condução do processo 0008513-07.1996.4.01.3500.

Notificado, o magistrado prestou as suas informações. Destaco os pontos essenciais:

[...] Registre-se que o equívoco involuntário da Secretaria no preenchimento do 
formulário de precatório de fls. 822, se não corrigido, beneficiaria a ora Representante, 
e não o contrário. Foi porém diligentemente identificado a tempo.

Para este magistrado é muito tranquilo o entendimento de que, diante do 
preenchimento equivocado de um formulário de precatório, a única conduta defensável 
do ponto de vista ético e jurídico é a sua pronta retificação, e não o pagamento 
indevido a quem quer que seja. Foi o que pretendeu a Representante ao insistir na 
expedição de alvará para levantamento integral dos valores depositados, mesmo ciente 
do teor da manifestação da COREJ, transcrita acima.

Era dever, de que não poderia me afastar, decidir na linha do provimento de fls. 902. E 
esse tipo de atitude vai se repetir sempre que se fizer necessário, não importa se no 
processo de que ora se cuida ou nos demais, independentemente de pressão da parte e 
de seus advogados sobre a minha pessoa.

É interessante notar que a própria Representante reconheceu o equívoco no 
preenchimento do formulário de requisição de pagamento de fls. 822 (anexo IV). Mas 
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tal reconhecimento não se deu de imediato. Na verdade ocorreu somente após a decisão 
de fls. 902, quando, por deliberação deste Juízo, impediu-se então o levantamento de 
quantia indevida.

[...]

Restou estabelecido, ao final, que a atualização do precatório deverá observar 
rigorosamente a discriminação das parcelas de principal e juros constantes da planilha 
datada de 19-6-2019 (fls. 894/5, anexo V), elaborada pela Fazenda Nacional e acolhida 
pela decisão de fls. 902.

Apesar da objetividade dos fatos acima descritos, o episódio foi apresentado, na 
representação, de forma completamente distorcida, com o propósito de fazer passar a 
impressão de que este magistrado sonegou atualização monetária devida e determinou 
o envio dos autos para a Contadoria do Juízo com fins meramente procrastinatórios!

[...]

Como se pode ver, detectou-se a tempo o equívoco na operacionalização administrativa 
do precatório, e o propósito deste Juízo, ao indicar a remessa dos autos à Contadoria 
Judicial, foi assegurar o cálculo das correções em conformidade com os critérios 
identificados pela COREJ/TRF1, para posterior levantamento por parte da 
Representante, e não o de negar o pagamento dessas correções.

Vale dizer, deu-se exatamente o oposto do alegado na representação, que insinua estar 
havendo recusa ao pagamento de juros e atualização monetária! Como então atribuir a 
este Juízo retenção indevida de valores?

Não há margem para dúvidas. Basta ler o que consta do item III da decisão de fls. 902:

[...] 

Por fim, quanto à juntada da procuração de fls. 938, deliberei nos termos do art. 10 do 
CPC, nesta data, conforme abaixo:

"I – Promove a exequente a juntada da procuração de fls. 938, de onde se colhe a 
seguinte passagem: ‘[BBC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES – EM 
LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA e seu liquidante, FERNANDO FRANCO DE AZEVEDO 
SANTOS] dá (dão) ainda por ratificados todos os atos porventura já praticados, em seu 
nome, pelo(s) outorgado(s) [Sami Abrão Helou, Sandro Pereira da Silva, Daniela 
Marques Morgado, Adriana Fonseca pereira, Marden Reis de Abreu Filho, Durval 
Júlio da Silva Neto]’.

II – Tendo presente, a uma, que a execução em nome de BBC ADMINISTRAÇÃO E 
PARTICIPAÇÕES S.A. – EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA foi patrocinada em 16-9-
2016 pelos advogados Sami Abrão Helou e Durval Júlio S. Neto; a duas, que os 
referidos advogados eram naquela ocasião representantes processuais apenas de 
Irapuan Costa Júnior; e, a três, o disposto no art. 10 do CPC, ao preconizar que o juiz 
não deve decidir, em grau algum de jurisdição, sem que proporcione às partes a 
oportunidade de prévio diálogo; intimem-se as partes para se manifestar sobre a 
validade dos atos processuais concernentes à execução em curso até a juntada da 
procuração de fls. 938."

Diante do exposto, percebe-se que a demora, devidamente justificada, decorreu de 
equívoco no preenchimento do formulário de requisição, fato humano no qual todos 
estamos passíveis de incorrer. 

Outrossim, a conduta do Juiz, no tocante às diligências de saneamento do processo, é 
ato jurisdicional típico, que deve ser enfrentado no âmbito interno do processo, através 
dos meios recursais próprios.

Inexistem elementos que justifiquem o prosseguimento da apuração no âmbito 
disciplinar.

Assim, e de ordem, determino o arquivamento.

Inconformada a representante interpôs recurso para a Corte Especial 
Administrativa, no qual que afirma que a decisão recorrida não apreciou: (a) excesso de prazo; 
(b) pedidos não analisados; (c) descumprimento de dever de ofício; (d) desobediência a ditames 
processuais de natureza irrecorrível; e (e) falta de apuração de diversas falhas da Secretaria 
(Docs. 8991929 e 8991999, com o anexo 8992021).
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Afirma que o erro no preenchimento do formulário apontado na decisão 
recorrida foi “mais um de inúmeros fatos que vêm tumultuando e protelando a finalização do 
processo que se arrasta desde 1996”. Aponta, ainda, a existência de outras falhas da Secretaria, 
como “numeração errada das páginas dos autos, juntada nos autos da decisão de outro processo, 
excesso de prazo, despachos ordinatórios indevidos”.

Quanto ao magistrado, apontada reiterados despachos irrecorríveis, como 
infindáveis vistas às partes e remessa dos autos à contadoria, de forma a atrasar 
desarrazoadamente o levantamento do valor incontroverso.

Diz não ser verdade que a representante tem tentado levantar valores 
indevidos, e que ela requereu apenas o levantamento do valor incontroverso de R$ 
15.900.126,75, apontado pela própria devedora como devido, sem a correção monetária e nem 
os juros alardeados pelo juiz.

Assevera, ainda, que, no mesmo dia em que respondeu a presente 
representação, o juiz proferiu despacho que determinou às partes que se manifestassem “sobre a 
validade dos atos processuais praticados concernentes à execução em curso até a juntada da 
procuração de fls. 938”.

Afirma que os advogados têm procuração desde 9/9/1996, e que, se fosse o 
caso de questionamento da sua validade, isso deveria ter sido feito no início da execução.

Sustenta que, agora, o magistrado decidiu anular atos da execução e vem 
impondo despachos protelatórios, de maneira a adiar indefinidamente o levantamento do 
precatório, em especial o valor incontroverso.

Reitera a síntese dos principais fatos ocorridos no processo de execução e, ao 
final, pede: a) a manifestação do Diretor de Secretaria para que explique os erros cometidos; b) 
seja determinada a entrega do alvará de levantamento do precatório no prazo de 24 horas; c) 
seja afastado o magistrado da condução do processo, com sua redistribuição a outro juiz da 
Seção Judiciária do Estado de Goiás e, d) caso apurada falta, sejam aplicadas as sanções 
cabíveis ao Juiz e ao Diretor de Secretaria.

O Juiz Federal Carlos Augusto Tôrres Nobre apresentou a Manifestação 
9088422, em que, inicialmente, rememora sua manifestação anterior, que transcrevo:

Alega a Representante, BBC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A - EM 
LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA, que estão sendo retidos valores que lhe são devidos e 
que se verifica atraso no curso do Processo n. 96.00.08758-0.

 [...]

A alegação é formulada em processo que teve início em 25-9-96, antes, portanto, de ser 
decretada a liquidação extrajudicial do BANCO BRASILEIRO COMERCIAL S.A – 
BBC. A maior parte do tempo foi consumida na fase de conhecimento, tendo ocorrido 
trânsito em julgado somente em 11.12.2015 (fls. 548).

Nesse percurso, não só a natureza constitutiva da parte autora passou por alterações, 
com o ingresso da instituição financeira no regime de liquidação extrajudicial e 
posterior conversão ao regime de liquidação ordinária. Houve também mudanças no 
quadro de liquidantes e dos advogados com atuação nos autos.

Enquadrado nesse contexto está o despacho de fls. 930 (anexo I), provimento judicial 
pautado pela cautela que de ordinário se exige, em relação à generalidade dos processos, 
para o levantamento de valores depositados em juízo, tanto mais em se tratando de 
precatório de cifra milionária.

Reproduzo o despacho de fls. 930:

“I – Embora firmado em 01/12/2000 Contrato de Prestação de Serviços Profissionais de 
Advocacia, em que figura, como contratada, Abrão Helou & Braga Nascimento S/C, 
representada por seu sócio Sami Abrão Helou (fls. 671/82), intime-se a parte exequente 
para promover a juntada de procuração atualizada a fim de instruir o requerimento de 
levantamento de fls. 898/9, relativo a importância depositada nestes autos em favor de 
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BBC Administração e Participações S/A – em liquidação ordinária , tendo em vista que 
a que se encontra a fls. 16 foi outorgada antes do regime de liquidação da instituição 
financeira, decretada em 15/05/98 (fls. 250 e 253), e as que se encontram a fls. 254 e 
319, passadas após essa data, foram outorgadas a outros causídicos.

II – Inclua-se o advogado de fls. 319 na publicação.

III – Em seguida, à parte contrária.”

A postura deste Juízo na deliberação acima e ao longo do processo não se coaduna com 
o constrangimento de ter de responder a uma apuração disciplinar absolutamente 
infundada. Pelo contrário, data venia. De sua atuação já resultou que não se incorresse 
no levantamento indevido de quantia de elevado valor. Refiro-me à decisão de fls. 902 
(anexo II), reproduzida a seguir:

“I – Pelo e-mail da Coordenadoria de Execução Judicial do TRF1/COREJ de fls. 877, 
dessume-se que o valor de R$ 19.332.964,11 (fls. 901), encontrado a partir do 
precatório de fls. 830, capitalizou juros sobre juros, majorando indevidamente a conta.

A manifestação da COREJ indica que não houve, na expedição do precatório, a 
necessária discriminação do valor correspondente ao principal e juros nos campos 
correspondentes (fls. 830vº). A importância de R$ 15.900.126,75 foi colocada integral e 
indevidamente no campo “Principal(R$)”.

A planilha de fls. 894/5, coerente com a de fls. 791 e não impugnada pela parte 
exequente, discrimina que, do valor total requisitado (R$ 15.900.126,75), R$ 
3.812.888,60 refere-se ao crédito principal e a maior parte, R$ 12.087.238,16, são juros.

Dessa forma, determino a expedição de alvará parcial apenas dos valores de origem, 
quais sejam, R$ 14.946.119,15 e R$ 954.007,60 (fls. 830 e 901), após o prazo 
decorrente das devidas e necessárias intimações.

II – Por ocasião da efetiva expedição dos alvarás de levantamento, a Secretaria do Juízo 
deve certificar, por termo, quanto à existência ou inexistência de penhora no rosto dos 
presentes autos.

III – Após, remetam-se os autos à Contadoria judicial para a atualização da conta de fls. 
894/5, segundo os mesmos critérios adotados pela COREJ. Em seguida, dê-se vista às 
partes.”

A manifestação da COREJ – Coordenadoria de Execução Judicial do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região (anexo III), referida no provimento jurisdicional, é do seguinte 
teor:

“Informo que o documento encaminhado é insuficiente para efetuarmos a separação do 
principal e juros de mora do valor requisitado, pois indica apenas o total devido (já 
somado o principal cor/mon com os juros de mora), sendo necessário o cálculo 
completo do valor indicado, ou, caso não seja possível, sugerimos que a União/Fazebda 
esclareça se houve juros de mora no cálculo em questão e, em caso positivo, apresente o 
valor principal cor/mon e dos juros de mora ou Selic que compõem a conta.

Dada a proximidade do depósito para pagamento do precatório (final de abril/2019) e 
considerando o montante requisitado (R$15.900.126,75), informo que esta 
Coordenadoria ad cautela registrou o incidente de “Bloqueio/com Alvará” no cadastro 
do precatório 54672-14.2018.4019198 (requisição 64/2017), de forma que o valor, 
quando disponibilizado, ficará  à disposição desse juízo e somente poderá ser levantado 
por meio de alvará, até que seja possível o rateio da conta (principal e juros/selic), para 
evitar o levantamento de valor superior ao realmente devido.

Dessa forma, submeto a questão à apreciação desse Juízo.”

Registre-se que o equívoco involuntário da Secretaria no preenchimento do formulário 
de precatório de fls. 822, se não corrigido, beneficiaria a ora Representante, e não o 
contrário. Foi porém diligentemente identificado a tempo.

Para este magistrado é muito tranquilo o entendimento de que, diante do preenchimento 
equivocado de um formulário de precatório, a única conduta defensável do ponto de 
vista ético e jurídico é a sua pronta retificação, e não o pagamento indevido a quem quer 
que seja. Foi o que pretendeu a Representante ao insistir na expedição de alvará para 
levantamento integral dos valores depositados, mesmo ciente do teor da manifestação da 
COREJ, transcrita acima.

Era dever, de que não poderia me afastar, decidir na linha do provimento de fls. 902. E 
esse tipo de atitude vai se repetir sempre que se fizer necessário, não importa se no 
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processo de que ora se cuida ou nos demais, independentemente de pressão da parte e de 
seus advogados sobre a minha pessoa.

É interessante notar que a própria Representante reconheceu o equívoco no 
preenchimento do formulário de requisição de pagamento de fls. 822 (anexo IV). Mas 
tal reconhecimento não se deu de imediato. Na verdade ocorreu somente após a decisão 
de fls. 902, quando, por deliberação deste Juízo, impediu-se então o levantamento de 
quantia indevida.

O (posterior) reconhecimento pela parte representante do equívoco (que lhe 
beneficiaria) pode ser inferido dos autos judiciais pelo fato da não interposição de 
recurso. Já na presente representação esse reconhecimento se dá de forma expressa, 
conforme a leitura da seguinte passagem: “Além disso, oportuno informar que a 
condução de atos da secretaria tem agravado muito a morosidade processual. A 
secretaria deixou de informar os valores, em separado, do principal e dos juros para 
que se formasse o precatório, em descumprimento da RESOLUÇÃO Nº CJF-RES-2017-
00458 do Conselho da Justiça Federal”.

Restou estabelecido, ao final, que a atualização do precatório deverá observar 
rigorosamente a discriminação das parcelas de principal e juros constantes da planilha 
datada de 19-6-2019 (fls. 894/5, anexo V), elaborada pela Fazenda Nacional e acolhida 
pela decisão de fls. 902.

Apesar da objetividade dos fatos acima descritos, o episódio foi apresentado, na 
representação, de forma completamente distorcida, com o propósito de fazer passar a 
impressão de que este magistrado sonegou atualização monetária devida e determinou o 
envio dos autos para a Contadoria do Juízo com fins meramente procrastinatórios!

Reproduzo a surpreendente versão trazida pela representação:

“Para o espanto da Representante, o processo foi levado de novo à conclusão e, para 
piorar, o D. Julgador resolveu, em 14.08.2019, restringir o levantamento do precatório, 
marcado com incidente de levantamento por alvará, ao valor originário migrado 
(15.900.126,75 Reais), sob a alegação de que haveria dúvidas na aplicação dos juros, 
determinando, assim, pela quarta vez, o retorno dos autos à Contadoria. (...)

(...) Conforme aduzido acima, todas as determinações já foram exaradas pelo juiz 
responsável e os procedimentos necessários para que se garantisse o direito ao 
contraditório e a ampla defesa à Fazenda Nacional já foram exaustivamente realizados, 
e, apesar de não haver qualquer oposição da Fazenda, o juiz ainda restringiu a 
liberação apenas do valor originário do precatório formado, sem as devidas correções, 
em notória retenção indevida de valores, causando enormes prejuízos.” (grifo no 
original)

Segundo essa versão, estaria este magistrado impondo à parte representante apenas o 
valor originário do precatório, negando-lhe assim as devidas correções a partir da data 
considerada na homologação do valor devido.

 É preciso recorrer aos fatos, mais uma vez.

Deliberou-se em 14-8-2019 pela expedição de alvará nos valores de R$ 14.946.119,15 e 
R$ 954.00.007,60, no valor total de R$ 15.900.126,75, e não de R$ 19.332.964,11 (fls. 
901, anexo VI), que foi o valor total depositado pelo TRF 1ª Região em conta judicial e 
que abarcava, como já visto, atualização indevida de juros sobre juros.

Tivesse este Juízo cedido à pressão da parte representante (cujos advogados, segundo a 
representação, passaram a fazer plantão diário na Secretaria durante 4 meses), teria 
havido o levantamento de valor maior que o devido, importando em ignorar a 
advertência feita em 2-4-2019 pela zelosa Coordenadoria de Execução Judicial do 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em manifesto prejuízo para os cofres públicos.

Como se pode ver, detectou-se a tempo o equívoco na operacionalização administrativa 
do precatório, e o propósito deste Juízo, ao indicar a remessa dos autos à Contadoria 
Judicial, foi assegurar o cálculo das correções em conformidade com os critérios 
identificados pela COREJ/TRF1, para posterior levantamento por parte da 
Representante, e não o de negar o pagamento dessas correções.

Vale dizer, deu-se exatamente o oposto do alegado na representação, que insinua estar 
havendo recusa ao pagamento de juros e atualização monetária! Como então atribuir a 
este Juízo retenção indevida de valores?

Não há margem para dúvidas. Basta ler o que consta do item III da decisão de fls. 902:
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“III – Após, remetam-se os autos à Contadoria judicial para a atualização da conta de 
fls. 894/5, segundo os mesmos critérios adotados pela COREJ. Em seguida, dê-se vista 
às partes.”

Assim, após a expedição dos alvarás de levantamento os autos devem ser encaminhados 
para a Contadoria judicial. E encaminhados àquela unidade com que finalidade? A 
resposta está estampada no próprio provimento judicial: para a atualização da conta de 
fls. 894/5, ou seja, para as correções devidas, já que o Juízo necessita socorrer-se dos 
cálculos da Contadoria, e não para a retenção de valores ou procrastinação do feito.

Salvo melhor juízo, a solução disposta foi amplamente favorável à parte representante. 
Em vez de ela esperar pelo cálculo da Contadoria Judicial e sucessiva conferência das 
partes para só então receber o valor originário atualizado, abriu-se a possibilidade de se 
adiantarem os procedimentos para o recebimento do valor originário, passando a 
depender dos cálculos daquela unidade e de conferência da parte adversa apenas a 
atualização segundo os critérios da COREJ.

Não obstante a clareza desse encaminhamento, segundo a representação tratou-se de 
uma manobra para reter indevidamente valores e atrasar o feito!

Prosseguindo, convém deixar consignado que as decisões exaradas no processo foram 
todas fundamentadas – devidamente fundamentadas –, inclusive a relativa aos embargos 
de declaração na qual foram fixados os honorários advocatícios de sucumbência em 
favor da Representante.

Não se vislumbra em que medida seja possível relacionar as alegações de retenção de 
valores e demora processual com a seguinte passagem da representação:

 “O § 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil é de clareza insofismável. A fixação 
de honorários de sucumbência contra a Fazenda pública é de caráter obrigatório e não 
discricionário. Como se pode notar, douta Corregedora, o estatuto processual, para o 
juiz, é simplesmente letra morta: fixou honorários, discricionariamente, em R$ 5.000,00 
Reais (doc. Anexo), em processo em que a Fazenda Nacional alegava excesso de 

execução 11.353.683,43 Reais, e que foi vencida.” (destaques no original).

De qualquer forma, para deixar claro que se trata de descontentamento com os 
fundamentos da decisão, e não com a falta deles, promove-se a juntada, por cópia, da 
decisão de fls. 884/5 (anexo VII), de onde se colhe o seguinte trecho:

“[...] Cuida-se de matéria de jurisdição de massa, que se repete numa infinidade de 
processos e com entendimento já consolidado em formato padrão nos tribunais.

Com efeito, embora o novo CPC tenha se encaminhado na direção de buscar a justa 
remuneração da verba honorária atribuindo significativo peso ao percentual de 10% a 
20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido pela parte ou, não 
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa, é certo que não houve a supressão do 
critério da razoabilidade na matéria. A confirmar esse entendimento, tem-se que, diante 
de causas de irrisório proveito econômico para a parte vencedora, ou ainda quando o 
valor da causa for muito baixo, os honorários devem ser estipulados por equidade e sem 
as amarras de bases de cálculo rígidas (art. 85, § 8º). Nesses casos, somente com o 
afastamento de tais bases de cálculo é que se torna possível um julgamento razoável seja 
na fundamentação como também no seu resultado, evitando-se assim honorários 
injustificadamente baixos, do que resultaria aviltamento do trabalho de quem realiza 
função essencial à justiça.

Assim também o parâmetro da razoabilidade deve ser aplicado para se afastar verba 
honorária de valor exorbitante nos processos em que se tem matéria que se repete em 
relação à Fazenda Pública. São causas em que, embora não se dispense sopesar a 
importância do tempo despendido e o valor da causa, o zelo profissional e a qualidade 
do trabalho do advogado, variáveis atendidas plenamente nos presentes autos, não há 
como deixar de reconhecer que se trata de matéria de jurisdição de massa, pelo que, para 
que se cumpra o parâmetro constitucional da razoabilidade -- a que também se submete 
a atividade jurisdicional -- , fixo por apreciação equitativa, atendendo a essas 
características particulares da presente impugnação ao cumprimento de sentença, verba 
honorária a cargo da Fazenda Pública em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), assegurada a 
atualização monetária a partir desta data com base no Manual de Cálculos da Justiça 
Federal, suprindo assim a omissão do julgado embargado, que permanece, quanto mais, 
na forma exarada”.
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Quanto ao tempo relacionado à decisão de fls. 862/3 (anexo VIII), favorável ao autor, e 
o julgamento dos correspondentes embargos de declaração, cumpre lembrar que após o 
retorno dos autos à Secretaria, vindos da instância recursal, a Representante peticionou a 
fls. 552/3 (anexo IX) requerendo vista dos autos fora do cartório por 6 meses para 
elaborar seus cálculos. Em seguida, a fls. 559 (anexo X), pediu mais 45 dias. Diante 
disso, e considerando ainda a necessidade de ouvir a Contadoria Judicial, não se afigura, 
data venia, excesso de tempo na apreciação dos cálculos apresentados pelas partes.

A propósito da carga de trabalho que recai sobre os ombros do Representado, é 
oportuno destacar que este magistrado esteve convocado para prestar auxílio à distância 
ao eg. Tribunal Regional Federal da 1ª Região, sem prejuízo de suas funções, desde 
19.12.2017 até 20.08.2019. Além disso, durante todo esse período, e até mesmo antes e 
depois dele, tem atuado sozinho na 6ª Vara em virtude do afastamento do eminente Juiz 
Federal Substituto Hugo Otávio Tavares Vilela para prestar auxílio na 12ª Vara desta 
Seccional (Atos Presi 308, de 05.04.2017, 6179460, de 29.05.2018, e 7942336, de 
02.04.2019).

Em mais uma passagem da representação, colhe-se o seguinte:

“Merece o destaque ainda a condição física dos autos. Reiteradas folhas com numeração 
rasurada, juntada de documentos (petições) estranhos à lide e realizados constantes erros 
de numeração de páginas dos autos”.

A Secretaria é orientada para não incorrer em erros de numeração de páginas, mas eles 
são inevitáveis na rotina cartorária. Havendo equívoco, renumeram-se as páginas, com 
sinal distintivo sobre a numeração anulada, lavrando-se certidão. Também não é 
indicação de falta de zelo da Secretaria eventual equívoco na autuação de uma peça 
processual. De um modo geral as folhas autuadas estão em boas condições e os cinco 
volumes que constituem os autos em bom estado de encadernação. É relevante notar que 
houve juntada de peças do processo em autos diversos devido ao endereçamento 
equivocado dado à petição, direcionada a autos diversos pela própria Representante.

Em relação à ciência da Fazenda Nacional em matéria de levantamento de depósito, 
cumpre referir medida de cautela prevista até mesmo em provimento da Corregedoria 
Nacional de Justiça/CNJ, que condiciona decisão de levantamento “necessariamente à 
intimação da parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso” e o 
próprio levantamento ao aguardo de 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo 
para recurso (Provimento n. 68, de 3-5-2018, art. 1º).

Por fim, quanto à juntada da procuração de fls. 938, deliberei nos termos do art. 10 do 
CPC, nesta data, conforme abaixo:

“I – Promove a exequente a juntada da procuração de fls. 938, de onde se colhe a 
seguinte passagem: ‘[BBC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES – EM 
LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA e seu liquidante, FERNANDO FRANCO DE AZEVEDO 
SANTOS] dá (dão) ainda por ratificados todos os atos porventura já praticados, em seu 
nome, pelo(s) outorgado(s) [Sami Abrão Helou, Sandro Pereira da Silva, Daniela 
Marques Morgado, Adriana Fonseca pereira, Marden Reis de Abreu Filho, Durval Júlio 
da Silva Neto]’.

II – Tendo presente, a uma, que a execução em nome de BBC ADMINISTRAÇÃO E 
PARTICIPAÇÕES S.A. – EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA foi patrocinada em 16-9-
2016 pelos advogados Sami Abrão Helou e Durval Júlio S. Neto; a duas, que os 
referidos advogados eram naquela ocasião representantes processuais apenas de Irapuan 
Costa Júnior; e, a três, o disposto no art. 10 do CPC, ao preconizar que o juiz não deve 
decidir, em grau algum de jurisdição, sem que proporcione às partes a oportunidade de 
prévio diálogo; intimem-se as partes para se manifestar sobre a validade dos atos 
processuais concernentes à execução em curso até a juntada da procuração de fls. 938.”

São as informações que me cumpria prestar, de modo a demonstrar a incensurável 
forma com que me conduzi no exercício da função jurisdicional e supervisão da 6ª Vara. 
Rejeito com veemência a iniciativa da parte representante de manobrar com o nítido 
propósito de constranger o órgão jurisdicional. As decisões que tomei no curso do 
processo, como demonstrado acima, foram devidamente fundamentadas, desafiando o 
recurso das partes, e não a REPRESENTAÇÃO DISCIPLINAR. 

Ao tempo em que se pugna pelo arquivamento da representação, cujo fins não são 
outros senão o de contornar a instância recursal e tentar intimidar e constranger este 
magistrado com uma INFUNDADA APURAÇÃO DISCIPLINAR, coloco-me à 
disposição de Vossa Excelência para quaisquer esclarecimentos adicionais”.
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O Juiz Federal Carlos Augusto acrescenta, então, manifestação adicional 
sobre os fatos que seriam posteriores à sua fala anterior:

Reiteradas as informações acima, o que há de novo, no recurso, em relação aos termos 
da inicial da Representação, fica por conta do despacho de fls. 951, que assim dispôs:

“I – Promove a exequente a juntada da procuração de fls. 938, de onde se colhe a 
seguinte passagem: ‘[BBC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES – EM 
LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA e seu liquidante, FERNANDO FRANCO DE AZEVEDO 
SANTOS] dá (dão) ainda por ratificados todos os atos porventura já praticados, em seu 
nome, pelo(s) outorgado(s) [Sami Abrão Helou, Sandro Pereira da Silva, Daniela 
Marques Morgado, Adriana Fonseca pereira, Marden Reis de Abreu Filho, Durval 
Júlio da Silva Neto]’.

II – Tendo presente, a uma, que a execução em nome de BBC ADMINISTRAÇÃO E 
PARTICIPAÇÕES S.A. – EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA foi patrocinada em 16-9-
2016 pelos advogados Sami Abrão Helou e Durval Júlio S. Neto; a duas, que os 
referidos advogados eram naquela ocasião representantes processuais apenas de 
Irapuan Costa Júnior; e, a três, o disposto no art. 10 do CPC, ao preconizar que o juiz 
não deve decidir, em grau algum de jurisdição, sem que proporcione às partes a 
oportunidade de prévio diálogo; intimem-se as partes para se manifestar sobre a 
validade dos atos processuais concernentes à execução em curso até a juntada da 
procuração de fls. 938.”

O encaminhamento dado, de caráter irrecorrível, assim o é por deliberação do 
legislador, ao conceber etapa procedimental em que o provimento judicial que o 
inaugura é desvestido de natureza decisória. Só no seu desenrolar, ao final, quando 
então recolhidas as manifestações do prévio diálogo, é que emergirá provimento de 
conteúdo decisório.

Aliás, a lógica do instituto reside em evitar decisão surpresa. Não faria sentido que este 
magistrado definisse, logo de saída, um entendimento sobre a validade dos atos 
processuais concernentes à execução em curso até a juntada da procuração de fls. 938, 
para somente depois consultar as partes.

O relevante, neste caso, é considerar que há motivos plausíveis para a abertura da etapa 
procedimental prevista no art. 10 do CPC, e eles foram explicitamente declinados no 
item II do provimento judicial, a saber: i) a execução em nome de BBC 
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. – EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA 
foi patrocinada em 16-9-2016 pelos advogados Sami Abrão Helou e Durval Júlio S. 
Neto; e ii) os referidos advogados eram naquela ocasião representantes processuais 
apenas de Irapuan Costa Júnior, que atuou no feito como mero assistente.

Na petição de recurso diz-se simplesmente que “os procuradores tem procuração nos 
autos desde 09/09/96”. A informação, que em nenhum momento foi desconsiderada por 
este Juízo, precisa ser cotejada com outros fatos, entre os quais o de que a liquidação 
extrajudicial da instituição financeira foi posterior a essa data. Há também constituição 
de novo patrocínio pelo liquidante em data posterior, não referido na peça recursal, e 
que precisa ser objeto de análise no momento oportuno, não sendo dado a este 
magistrado antecipar juízo sobre essas questões em sede de representação.

Trata-se, como se pode ver, de questão condicionante do levantamento da importância 
de R$ 15.900.126,75 (quinze milhões, novecentos mil, cento e vinte e seis reais e 
setenta e cinco centavos) e acréscimos legais segundo a sistemática alvitrada pela 
Coordenadoria de Execução Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – 
COREJ, conforme decisão já estabelecida por este Juízo e contra a qual não se tem 
notícia de recurso.

Por todas essas razões fáticas e jurídicas, não se vislumbra em que medida se pode 
tomar o despacho de fls. 951 como uma providência truculenta, ou mesmo 
procrastinatória.

É  de se destacar, por fim, que a decisão dessa eg. Corregedoria Regional, alvo do 
recurso, foi categórica: “Inexistem elementos que justifiquem o prosseguimento da 
apuração no âmbito disciplinar”.

Não obstante, subsiste o propósito da infundada Representação, desta feita sob a forma 
de recurso, alegando-se que a r. decisão é “simplista ao tratar a representação apenas 
como um inconformismo da representante – BBC quanto a erro no preenchimento de 
formulário de requisição; o que não é verdade (...)”
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Dessa forma, ignora-se solenemente o que restou assentado na decisão recorrida, a 
saber: “Outrossim, a conduta do Juiz, no tocante às diligências de saneamento do 
processo, é ato jurisdicional típico, que deve ser enfrentado no âmbito interno do 
processo, através dos meios recursais próprios.”

São as informações adicionais que me cumpria prestar, ao tempo em que se pugna pela 
confirmação da r. decisão de arquivamento, de modo a rechaçar a pretensão de uma 
INFUNDADA APURAÇÃO DISCIPLINAR deste magistrado. Coloco-me à disposição 
de Vossa Excelência para quaisquer outros esclarecimentos.

Em 16/12/2019, foi proferido despacho, de ordem, que indeferiu a oitiva do 
Diretor de Secretaria do Juízo representado, nos seguintes termos (Doc. 9465149):

“Em sua peça recursal, o BBC Administração e Participações S/A pede a manifestação 
do Diretor da Secretaria da 6ª Vara da Seção Judiciária de Goiás, afirmando ser ele 
representado juntamente com o magistrado titular daquele ofício.

Ao contrário do disposto no Provimento Coger 38/2009, o qual previa que a 
"representação contra erros, abusos ou faltas cometidas, por servidor ou juiz, que atentem 
contra o interesse das partes, o decoro das suas funções, a probidade e a dignidade dos cargos 
que exercem, será dirigida ao corregedor-geral" (art. 8º, § 2º), o atual Provimento Coger 
129/2016 (2052652) só prevê "a representação contra erros, abusos ou faltas cometidas por 

juiz, que atentem contra o interesse das partes, o decoro das suas funções, a probidade e a 
dignidade dos cargos que exercem" (art. 8, § 2º).

Isso se explica porque a atuação da Secretaria do Juízo se dá por orientação e supervisão 
do Juiz Titular da mesma, razão pela qual eventuais reclamações contra a condução dos 
trabalhos pelo seu Diretor deve ser apresentada ao referido magistrado.

Ante o exposto, de ordem, indefiro o pedido de oitiva do Diretor de Secretaria da 6ª 
Vara da SJGO, devendo o recurso administrativo interposto pela parte ser 
oportunamente levado a julgamento perante a Corte Especial Administrativa.”

É o relatório.

VOTO

O recurso não merece provimento.

Como apontado no extenso relatório, trata-se de controvérsia relativa à 
demora na tramitação de Cumprimento de Sentença (execução por título judicial) e, em 
especial, na expedição do alvará de levantamento do valor incontroverso depositado pela 
Fazenda Pública.

Não há dúvida de que houve equívoco da secretaria no preenchimento de 
formulário em que os valores relativos a principal e juros não foram lançados nos campos 
correspondentes — o valor incontroverso requisitado (R$ 15.900.126,75) foi lançado no campo 
relativo ao principal, quando deveria ter sido lançado o valor de R$ 3.812.888,60 como 
principal, e o de R$ 12.087.236,16 no campo dos juros (Despacho de 14/8/2019, Documento 
8914241 e requisição reproduzida no Documento 8914271).

O erro foi percebido após questionamento da Coordenadoria de Execução 
Judicial – Corej que, enviou e-mail à 6ª Vara da SJGO em 19/7/2018 (Doc. 8914246), no qual 
questionou a ausência de separação das informações, que poderia levar à capitalização de juros.

Embora lamentável, a demora adicional “decorreu de equívoco no 
preenchimento do formulário de requisição, fato humano no qual todos estamos passíveis de 
incorrer”, como apontado na decisão recorrida. 

Os demais fatos narrados não ensejam apuração no âmbito disciplinar, como 
decidido.
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Erros eventualmente cometidos pela Secretaria, como a numeração indevida 
de páginas ou a noticiada juntada de decisão relativa a outro processo, devem ser levados ao 
conhecimento do juiz federal que dirige os trabalhos da vara, e não cabe a sua apuração no 
âmbito da Corregedoria Regional.

Como consignado no Despacho 9465149, ao contrário do que disposto no 
Provimento Coger 38/2009, o qual previa que a "representação contra erros, abusos ou faltas 
cometidas, por servidor ou juiz, que atentem contra o interesse das partes, o decoro das suas 
funções, a probidade e a dignidade dos cargos que exercem, será dirigida ao corregedor-
geral" (art. 8º, § 2º), o atual Provimento Coger 129/2016 (2052652) prevê apenas "a 
representação contra erros, abusos ou faltas cometidas por juiz, que atentem contra o interesse 
das partes, o decoro das suas funções, a probidade e a dignidade dos cargos que exercem" (art. 
8, § 2º).

Erros administrativos dos servidores dos juízos devem ser levados ao 
conhecimento do diretor de secretaria e/ou do próprio juiz federal. Eventuais erros de servidor 
que ensejem apuração disciplinar, por sua vez, devem ser levados ao conhecimento do diretor 
do foro, a quem, nos termos do 4º, I, "t", "u", "v", "w" e "c", da Resolução do Conselho da 
Justiça Federal 79/2009, compete a sua apuração.

Medidas como a fixação dos honorários advocatícios, a exigência de nova 

procuração, o conhecimento ou não de impugnação da Fazenda reputada intempestiva ou 
a restrição da importância a ser levantada ao valor originário do precatório migrado têm 
evidente cunho jurisdicional e não podem ser revistas no âmbito administrativo.

Finalmente, as determinações de envio dos autos à Contadoria para 
conferência de cálculo ou vista à parte contrária, embora naturalmente retardem a solução final 
do caso, salvo quando manifestamente abusivas —  situação não identificada, no caso —, não 
ensejam sua alteração na via administrativa, ainda que por intermédio de correição parcial.

Registra-se que, como invocado pelo Juiz representado, o fato é que o vigente 
Código de Processo Civil ampliou o prestígio do contraditório ao prever, no art. 10, que “o juiz 
não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não 
se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual 
deva decidir de ofício”.

Assim, por exemplo, se foi determinada a juntada de documentos para 
comprovação da regularidade da representação processual da exequente, não se mostra abusivo 
ou protelatório que, cumprida a determinação, seja dada vista dos autos à parte contrária.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com a recomendação ao 
magistrado de que procure dar prioridade à tramitação do feito, visto que se trata de ação 
originalmente ajuizada no já longínquo ano de 1996, ainda que a maior parte do tempo tenha 
sido despendida no processo de conhecimento, e que o trânsito em julgado tenha se operado em 
6/4/2016.

É como voto.

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 10/02/2020, às 18:27 (horário de 
Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site 

http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código 

verificador 9493446 e o código CRC DABD1548.
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