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CORREGEDORIA-GERAL
PORTARIA COGER No- 41, DE 3 DE ABRIL DE 2002

O SENHOR JUIZ EUSTÁQUIO NUNES SILVEIRA, COR-
REGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA FEDERAL DA 1ª REGIÃO, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 24 do Regimento Interno do
TRF, e

CONSIDERANDO o teor das Portarias COGER nºs 31 e
34/2001 e do despacho proferido no Expediente Administrativo
200200139/DF, resolve:

I.Revogar a designação do Assessor Gustavo Bastos Seráfico
de Assis Carvalho da função de auxiliar nos trabalhos de revisão e
atualização da publicação "Correição Geral Ordinária - Roteiro Prá-
tico", editada por esta Corte e de responsabilidade da Corregedoria-
Geral.

II.Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Juiz EUSTÁQUIO SILVEIRA

PORTARIA COGER No- 42, DE 3 DE ABRIL DE 2002

O SENHOR JUIZ EUSTÁQUIO NUNES SILVEIRA, COR-
REGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA FEDERAL DA 1ª REGIÃO, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 24 do Regimento Interno do
TRF, e

CONSIDERANDO o teor da Portaria nº 03, de 16 de fe-
vereiro de 2001, e o término, no próximo dia 19, do mandato da atual
administração da Corregedoria-Geral, resolve:

I.Revogar, a partir do dia 19 de abril do corrente ano, a
Portaria nº 03, de 16 de fevereiro de 2001, que conferiu delegação de
atribuições ao Excelentíssimo Senhor Juiz Federal Reynaldo Soares
da Fonseca, da 22ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, em
auxílio permanente a esta Corregedoria-Geral.

II.Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Juiz EUSTÁQUIO SILVEIRA

PARECER ASCOR/RA N. 079/2002
CORREIÇÃO PARCIAL N. 2002/00026-MT
REQUERENTE: AGROPECUÁRIA MONTE CRISTO LTDA.
REQUERIDO: JUIZ JEFERSON SCHNEIDER
CORREGEDOR-GERAL: JUIZ EUSTÁQUIO SILVEIRA

E M E N TA
CORREIÇÃO PARCIAL. DECISÃO AGRAVÁVEL. OMISSÃO.
ERRO DE OFÍCIO OU ABUSO DE PODER. INOCORRÊNCIA.
PARECER PELO NÃO SEGUIMENTO DA CORREIÇÃO PAR-
CIAL.
1 - Impugnando-se na correição parcial, decisão contra a qual cabível
agravo de instrumento, não se conhece da correição.
2 - Ausente, na espécie, qualquer indício de erro procedimental ou
abuso de poder que reclame a intervenção da Corregedoria-Geral.
3 - Parecer pela negativa de seguimento.

Agropecuária Monte Cristo Ltda., por seus Advogados, Dr.
João Guizzo e Drª Renata Machado Beier, interpôs correição parcial
em face do MM Juiz Federal Dr. Jeferson Schneider, da 1ª Vara da
Seção Judiciária do Estado do Mato Grosso.

Diz, a Requerente, que nos autos da Ação de Desapropriação
proposta pelo INCRA foi devidamente citada, e concordou com o
valor da indenização ofertado pelo Expropriante.

Aduz que, mesmo em face do acordo amigável entre as
partes, o Representante do Ministério Público Federal discordou do
valor aferido e protestou pela realização de perícia em que se bus-
casse o justo e real valor da indenização.

Acrescenta que, com a determinação da perícia, restou frus-
trado o levantamento de 100% da quantia depositada, sendo deferido
pelo Magistrado a quo o levantamento prévio de 80% do valor de-
positado à título de indenização.

Argúi que, não obstante o acordo entre Expropriante e Ex-
propriada, quanto ao recebimento da indenização das benfeitorias em
Títulos da Dívida Agrária, o Douto Juiz Monocrático determinou que
o INCRA depositasse o valor correspondente em espécie, e, em con-
seqüência, fossem restituídas as TDA´ s.

Contra tal decisão, confirma a Expropriada, ora Requerente,
que interpôs Agravo de Instrumento, na data de 31/12/2000, tendo em
vista o indeferimento de pedido de reconsideração por parte do Ma-
gistrado e, que, àquele recurso foi dado provimento, por unanimidade
em 16/10/2001.

Manifesta seu inconformismo pelo fato de, ao longo do pro-
cessamento do Recurso de Agravo de Instrumento, a decisão do Juiz
monocrático que determinou que o Órgão Expropriante depositasse a
indenização em espécie, nunca foi cumprida, apesar dos incansá-
veis(sic) requerimentos nesse sentido (fls. 05).

Requer, ao final, seja determinado ao Juiz Monocrático que
tome medidas mais enérgicas e eficazes, com o fito de solucionar a
questão que se encontra pendente há mais de um ano, cumprindo-se
dessa forma, o dever legal de presteza da tutela jurisdicional (fls.
06).

Às fls. 85/95, foram juntadas, por determinação de Vossa
Excelência, cópias dos andamentos processuais do AG nº
2001.01.00.007281-7/MT e da Ação de Desapropriação nº
2000.36.00.000032-0 -1ª Vara/MT, bem como do inteiro teor do
Acórdão lavrado no referido Agravo de Instrumento publicado em 23
de janeiro do corrente ano (Desp. fls. 84v).

Prestando as informações, o ilustre Juiz Federal, Dr. Jeferson
Schneider esclarece, in verbis;

"...
O INCRA ajuizou a Ação de Desapropriação nº

2000.000032-0, em trâmite na 1ª Vara desta Seção Judiciária tendo
como Expropriada a AGROPECUÁRIA MONTE CRISTO LTDA.

Por ocasião da proposição do feito, ofereceu a autarquia, a
título de indenização das benfeitorias, títulos da dívida agrária, em
desobediência ao preceito constitucional.

A despeito de haver a Expropriada concordado com a in-
denização, manifestou-se o MPF pela produção de prova pericial, o
que foi deferido por este Juízo.

Determinou ainda o magistrado então condutor do feito àque-
la época, a substituição dos TDA´ s por dinheiro no tocante à in-
denização das benfeitorias, consoante se infere do despacho de fls.
169/170.

Ocorre que, durante o trâmite do recurso, por diversas vezes
foi o INCRA intimado a cumprir a decisão retro, sempre apresen-
tando requerimentos de dilação de prazo, ora porque necessitava de
documentação ainda retida nos autos como por exemplo, o original de
Demonstrativo de Lançamento dos TDA´ s emitidos para o pagamento
das benfeitorias, ora porque dependia da Administração Central do
órgão que é sediada em Brasília/DF.

Tais requerimentos foram deferidos sempre com prazo má-
ximo de 30 dias. Contudo, já decorridos mais de uma ano sem o
cumprimento do referido decisum, peticionou a Expropriada (fls.
276/280) informando o provimento do recurso.

Em virtude de só haver notícia do julgamento através de
extrato, sem a devida publicação do acórdão, determinei à autarquia
(fls. 281) que informasse sobre o cancelamento dos TDA´ s e solicitei
a este e. TRF, que enviasse cópia do acórdão, sendo este último
encaminhado a este Juízo somente em 23/01/2002.

A Expropriada, de sua vez, informou sobre o cancelamento
dos títulos em petição protocolizada em 24/01/2002.

Em 13/02/2002, data anterior ao recebimento do ofício dessa
Corregedoria, prolatei decisão determinando a intimação pessoal da
Subprocuradora Geral, da Chefe da Coordenação-geral de Finanças e
do Superintendente Nacional do INCRA, para que efetuassem, no
prazo de quinze dias, o depósito do montante referente à indenização
das benfeitorias, seja em espécie ou em TDA´ s, em respeito à decisão
constante do Agravo de Instrumento (fls. 329/330)."

É o relatório.

Dispõe o art. 6º, I, da Lei 5.010/66, que é cabível a correição
parcial de ato ou despacho de juiz de que não caiba recurso, ou de
omissão que importe erro de ofício ou abuso de poder.

Com efeito, a correição parcial tem amparo legal e está
prevista no Regimento Interno do TRF-1ª Região, in verbis:

Art. 265 - Caberá correição parcial contra ato ou despacho de
juiz de que não caiba recurso, bem como de omissão que importe erro
de ofício ou abuso de poder.

Não é esse o caso dos presentes autos, visto que, na espécie,
da simples leitura das peças, se depreende que a questão está restrita
ao âmbito jurisdicional, configurando o ato impugnado decisão in-
terlocutória, atacável por recurso próprio.

Neste sentido, há precedente desta Corregedoria-Geral (Cor-
reição Parcial 258/2001-GO, entre outras), abaixo transcrito, in ver-
bis:

"...
Efetivamente, o ato hostilizado é jurisdicional, de natureza inter-
locutória (CPC, 162, § 2º). Seus aspectos formal e material estão na
alçada exclusiva da Corte Revisora, em instrumento processual pró-
prio. Tal decisum monocrático, portanto, é impugnável via agravo de
instrumento. (art. 522).
Nesse diapasão, já decidiu o Egrégio Plenário deste Tribunal, in
verbis:

"PROCESSUAL CIVIL. CORREIÇÃO PARCIAL. DECISÃO
AGRAVÁVEL. NÃO CONHECIMENTO DA CORREIÇÃO PAR-
CIAL.
I - Impugnando-se na correição parcial, decisão contra a qual cabível
agravo de instrumento, não se conhece da correição.
II - Correição parcial não conhecida." (Correição Parcial nº 230/2000-
BA, Relatora para o acórdão: Juíza Assusete Magalhães, DJU II de
27/03/2001)

No mesmo sentido: Correição Parcial nº 233/2000-BA, Relatora p/ o
acórdão: Juíza Assusete Magalhães, DJU II de 27/03/2001.
Inocorrem, pois, na espécie, as hipóteses autorizativas previstas no
art. 265 do RI-TRF/1ª Região.
Diante do exposto, nos termos do art. 7º, § 1º, do Regimento Interno
desta Corregedoria-Geral c/c o art. 265, § 2º do RI-TRF/1ª Região,
nego seguimento ao pedido correcional ofertado, por ser manifes-
tamente inadmissível.

No caso em exame, a matéria de fundo - possibilidade de
indenização por benfeitorias em TDA´ s - foi discutida em sede do
Agravo de Instrumento nº 2001.01.0007281-7/MT, ao qual, assinale-
se, foi negado efeito suspensivo (Rel. fls. 92), não havendo, pois, que
se falar em omissão que importe erro de ofício ou abuso de poder por
parte do Juiz Monocrático, uma vez a solução do impasse foi re-
metida à instância ad quem.

Por outro lado, consta dos assentamentos informatizados deste Tri-
bunal (Movimentações Processuais) que o acórdão lavrado no referido
Agravo de Instrumento transitou em julgado no dia 18/03/2002, com decisão
favorável à Agravante, ora Requerente, o que afasta qualquer eventual pro-
vidência, se acaso cabível a correição, por parte desta Corregedoria-Geral,
eis que, somente resta às partes acolherem a decisão jurisdicional do Co-
legiado, em respeito à coisa julgada.

Diante do exposto, e salvo melhor juízo, opino pela negativa
de seguimento à presente correição parcial, com fulcro no art. 7º, §
1º, do Regimento Interno desta Corregedoria-Geral.

À elevada consideração de Vossa Excelência.
Brasília, 02 de abril de 2002.

Rafael Gonçalves Amarante
Oficial de Gabinete

Senhor Corregedor-Geral,
De acordo com o parecer retro. O presente feito restou pre-

judicado por perda de objeto, eis que a decisão hostilizada, de cunho
jurisdicional, foi impugnada pela via processual própria. Também não
há qualquer indício de erro procedimental ou abuso de poder por
parte do magistrado oficiante na Ação de Desapropriação.

Pelo arquivamento.
Brasília, 02 de abril de 2002.

REYNALDO SOARES DA FONSECA
Juiz Federal da 22ª Vara/DF,

em auxílio à Corregedoria-Geral
D E C I S Ã O

Aprovo o parecer retro, da ASCOR, com os esclarecimentos
complementares do Sr. Corregedor-Auxiliar.

Em conseqüência, adotando os fundamentos das referidas
manifestações, como razão de decidir, nego seguimento ao pedido
correcional, por manifestamente inadmissível (RI, art. 7º, § 1º).

Comunique-se ao Juízo requerido e ao requerente.
Publique-se.
Em 03 de abril de 2002.

Juiz EUSTÁQUIO SILVEIRA
Corregedor-Geral

DIRETORIA-GERAL DA SECRETARIA
SECRETARIA JUDICIÁRIA

SUBSECRETARIA DE REGISTROS E
INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

ATA DE DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA ORDINÁRIA
EM 19 DE FEVEREIRO DE 2002

Presidente JUIZ TOURINHO NETO
Procurador Regional :
Representante da OAB :
Às 18:00 horas, no Gabinete da Presidência, foram distribuídos, atra-
vés de Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, os seguintes
feitos :
AG/RE 2002.01.00.005314-2 / DF (1)
PROC. ORIGEM: 200001000288128
A G RT E : UNIAO FEDERAL
PROCUR: MANOEL LOPES DE SOUSA
AGRDO: AUGUSTO CESAR BITTENCOURT PIRES E

OUTROS(AS)
A D V: AMARIO CASSIMIRO DA SILVA E OU-

TROS(AS)

REGISTRADO EM 19/02/2002

SS 2002.01.00.005527-0 / GO (2)
PROC. ORIGEM: 200135000145935
REQTE: FAZENDA NACIONAL
PROCUR: WAGNER PIRES DE OLIVEIRA
REQDO: JUIZO FEDERAL DA 7 A VARA - GO
IMPTE: PROJEL - PLANEJAMENTO ORGANIZA-

CAO E PESQUISAS LTDA
A D V: LEONARDO SOUZA SANTANA ALMEIDA

REGISTRADO EM 19/02/2002

MS 2002.01.00.005569-8 / DF (3)
PROC. ORIGEM:
IMPTE: JOAO GILBERTO GONCALVES FILHO
A D V: JOAO GILBERTO GONCALVES FILHO
IMPDO: PRESIDENTE DA COMISSAO EXAMINA-

DORA DO IX CONCURSO PUB PARA PRO-
VIMENTO DE CARGO DE JUIZ FEDERAL
SUBST

JUIZ IMP: JUIZ CARLOS FERNANDO MATHIAS MS -
AUTORIDADE PROLATORA DO ATO IM-
PUGNADO

JUIZ IMP: JUIZ OLINDO MENEZES MS - AUTORIDA-
DE PROLATORA DO ATO IMPUGNADO

JUIZ IMP: JUIZ CANDIDO RIBEIRO MS - AUTORIDA-
DE PROLATORA DO ATO IMPUGNADO

JUIZ IMP: JUIZ CARLOS OLAVO MS - AUTORIDADE
PROLATORA DO ATO IMPUGNADO

JUIZ IMP: JUIZ AMILCAR MACHADO MS - AUTORI-
DADE PROLATORA DO ATO IMPUGNADO

DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA EM 19/02/2002
RELATOR: JUIZ ALOISIO PALMEIRA LIMA - CORTE ESPE-
CIAL
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