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PROCESSO Nº 950/2014 – TRF1. 
 
RELATOR 
INTERESSADO 
Assunto 

: 
: 
: 

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO 
WILSON ALVES DE SOUZA. 
REFERENTE A CORREÇÃO A POSIÇÃO DO REQUERENTE NA LISTA DE 
ANTIGUIDADE DOS JUÍZES FEDERAIS DA 1ª REGIÃO. 

 
E M E N T A 

 
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

CONSURSO PÚBLICO DE JUIZ FEDERAL. RECLASSIFICAÇÃO. ALTERAÇÃO DA ORDEM DE 
ANTIGUIDADE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM 1989. PEDIDO ADMINISTRATIVO 
FORMULADO EM 2014. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 

1. “Não foram extintos os processos de liquidação e de execução, que continuam existindo 
porque as pretensões de liquidação e de execução subsistem no mundo dos fatos. Modificou-se o 
procedimento desses dois processos, que não têm mais autonomia e independência porque se seguem à 
sentença proferida na ação de conhecimento sem a instauração formal de nova relação jurídica” (Doutrina). 

2. Detém plena eficácia o enunciado nº 150 de súmula do Supremo Tribunal Federal, nos 
seguintes termos: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. 

3. No caso em análise, a decisão exeqüenda transitou em julgado em 14 de novembro de 
1989 (certidão de fl. 56), sendo certo que o requerente somente pediu a sua reclassificação no concurso, 
via procedimento administrativo, em 03 de fevereiro de 2014, ou seja, após mais de 24 (vinte e quatro) anos 
do trânsito em julgado da sentença de primeiro grau. 

4. Deve ser ressaltado que, para a estabilidade das relações jurídicas não pode haver 
imprescritibilidade de direitos, não podendo o credor aguardar, indefinidamente, determinado momento para 
exigir o cumprimento da sentença exeqüenda, tendo em vista que a execução, notadamente após a 
Constituição Federal de 1988, além de garantir o interesse do credor, deve também levar em conta a defesa 
dos direitos do devedor e das demais pessoas que possam ser atingidas pelo cumprimento da decisão. 

5. Prescrição reconhecida. 
 

A C Ó R D Ã O 
 

Decide a Corte Especial Administrativa, por maioria, reconhecer a prescrição quinquenal. 
Corte Especial Administrativa do TRF da 1ª Região – 05.06.2014. 
 

 
 

Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator. 
 

 


