
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO

Vistos, etc.

 

Trata-se  de  representação  apresentada  em  relação  ao  Juízo  Federal  da  Subseção
Judiciária de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso, por meio da qual Leunice Rosa Dal Forno reclama
providências para o andamento da Execução Fiscal 2006.36.02.002566-4,  promovida pela Fazenda
Nacional contra a empresa Separ Sementes de Pastagens Rondonópolis Ltda.

 

Argumenta a Representante, em síntese, que contra a mesma pessoa jurídica corre
outra execução, promovida pelo espólio de Eraclides João Dal Forno e em trâmite junto ao Juízo de
Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, sendo que em ambos os processos a penhora
recaiu sobre bem imóvel arrematado no executivo fiscal pelo valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil
reais), para fazer frente a uma dívida de aproximadamente R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

 

Diz, outrossim, que o crédito do espólio é da ordem de R$ 617.921,00 (seiscentos e
dezessete mil, novecentos e vinte e um reais) e que, por meio de ofício protocolado em 9 de março
próximo passado,  o  Juízo  de Direito  buscou  a  transferência  desse  valor,  encontrando-se  porém a
execução fiscal conclusa desde o dia 30 seguinte, sem qualquer despacho ou deliberação, nada obstante
reiterados pedidos a propósito.

 

Assinala, por fim, que o processo de cobrança encontra-se pronto para ser finalizado,
sem maiores delongas, mas que tentativas nesse sentido não tiveram resultado, inclusive reclamação
encaminhada à Ouvidoria.

 

Solicitadas informações, as prestou a MMª. Juíza Federal Juliana Maria da Paixão
Araújo, assinalando que a demora no pronunciamento decorreu precipuamente dos mais de quatorze
mil  processos em trâmite na unidade jurisdicional  e da prioridade conferida aos feitos por  ordem
cronológica de conclusão. Pontuou, outrossim, que em 1º de outubro passado foi proferida decisão
determinante de que a Exequente indicasse o valor consolidado da dívida, diante da eixstência de pelo
menos três outras execuções fiscais em tramitação no Juízo.  

 

O exame dos elementos constantes nos autos não indica a existência de qualquer
indício de falta funcional por parte de magistrado, sequer implicitamente tendo sido ventilado algo
nesse sentido na peça inicial. Limitou-se a Representante a pedir providências para o andamento do
feito,  sendo  que  nas  informações  prestadas  demonstrou-se  que  tal  pretensão  foi  acolhida,  com a
prolação de decisão em 1º de outubro próximo passado, dando-se assim sequência à execução fiscal,
com o pronunciamento jurisdicional pertinente.

 

:: SEI / TRF1 - 1505344 - Decisão :: http://sei.trf1.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

1 de 2 14/12/2015 16:04



Não remanesce, pois, objeto na representação, para a finalidade postulada, nem há
indícios de falta funcional por parte de magistrado, à luz do artigo 35 da LOMAN ou de qualquer outro
preceito da legislação de regência, razão por que, com base no artigo 9º, parágrafo 2º, da Resolução
135, de 13 de julho de 2011, do eg. Conselho Nacional de Justiça, determino o arquivamento dos autos.

 

Dê-se ciência da presente decisão à Representante, ao Juízo Representado e à eg.
Corregedoria Nacional de Justiça (Resolução citada, art. 9º, § 3º).

 

Não havendo interposição de recurso contra o decidido, certifique-se o fato e, após,
arquivem-se os autos.

 

 
CARLOS MOREIRA ALVES

Corregedor Regional da Justiça Federal da 1ª Região 

 

Documento assinado eletronicamente por Carlos Moreira Alves, Corregedor Regional da
Justiça Federal da 1ª Região, em 14/12/2015, às 09:40 (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 1505344 e o código CRC 5E07E4FD.
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