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N5 105 - DESIGNAR, nos termos do artigo 90 da Lei n°. 9421/96 e
Portaria/DIGES/PRESI n°. 345/2000-TRF, o servidor JOSÉ CARLOS
DE OLIVEIRA, Analista Judiciário, Área Judiciária, Classe "C", Pa-
drão 35, do Quadro de Pessoal deste Tribunal, para exercer a Função
Comissionada, Código FC-07, de Diretor da Divisão de Processa-
mento e Procedimentos Diversos da Subsecretaria do Plenário e das
Seções, da Secretaria Judiciária, em virtude da exoneração de Marta
Maria Costa Cotim a partir de 01 de fevereiro de 2001.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Juiz TOURINHO NETO

PORTARIA DIGES/PRESI N 2 102, DE 1 2 DE FEVEREIRO DE 2001

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
DA la REGIÃO, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista
o que consta do Processo Administrativo n°. 2555/95, resolve:

DESIGNAR, nos termos do artigo 90 da Lei n°. 9.421/96 e
Portaria/DIGES/PRESI n°. 345/2000-TRF, a Bacharela em Direito
ARIANE CARVALHO COELHO, Analista Judiciária, Área Judiciá-
ria, Classe "C", Padrão 35, do Quadro de Pessoal da Justiça Federal
de Primeiro Grau, à disposição da Seção Judiciária do Estado de
Goiás, para exercer a Função Comissionada, Código FC-09, de Di-
retor de Secretaria da 7' Vara daquela Seccional, em virtude da
exoneração de François da Silva, a partir de 05 de fevereiro de
2001.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Juiz TOURINHO NETO

PORTARIA DIGES/PRESI DE 2 DE FEVEREIRO DE 2001

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
DA 1° REGIÃO, no uso de suas atribuições legais, resolve:

N5 106 - EXONERAR, nos termos do artigo 35, inciso I, da Lei n°
8.112/90, a servidora LEILA CORRÊA RODRIGUES, ora à dis-
posição deste Tribunal, da Função Comissionada, Código FC-08, de
Assessor Judiciário da Assessoria do Exrn°. Sr. Juiz Carlos Olavo, em
virtude de haver sido designada para exercer outra Função Comis-
sionada, a partir de 08 de fevereiro de 2001.

N2 107 - EXONERAR, nos termos do artigo 35, inciso I, da Lei n°
8.112/90, a servidora OSMARINA MACIEL DO NASCIMENTO,
Analista Judiciária, Área judiciária, Classe "C", Padrão 35, do Qua-
dro de Pessoal deste Tribunal, da Função Comissionada, Código FC-
08, de Assessor Judiciário da Assessoria do Exm°. Sr. Juiz Antonio
Ezequiel, em virtude de haver sido designada para exercer outra
Função Comissionada, a partir de 08 de fevereiro de 2001,

N9 108 - EXONERAR, nos termos do artigo 35, inciso I, da Lei n°
8.112/90, a servidora LIENE PINTO, Técnica Judiciária, Área Ad-
ministrativa, Classe "A", Padrão 13, do Quadro de Pessoal deste
Tribunal, da Função Comissionada, Código FC-08, de Assessor Ju-
diciário da Assessoria do Exm°. Sr. Juiz Olindo Menezes, em virtude
de haver sido designada para exercer outra Função Comissionada, a
partir de 08 de fevereiro de 2001.
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N5 109 - EXONERAR, nos termos do artigo 35, inciso I, da
Lei n° 8.112/90, a servidora NOÊMIA DA SILVA VELOSO PAIM,
Analista Judiciária, Área Judiciária, Classe "A", Padrão 21, do Qua-
dro de Pessoal deste Tribunal, da Função Comissionada, Código FC-
8, de Assessor Judiciário da Assessoria do Exm°. Sr. Juiz Planto
Ribeiro, em virtude de haver sido designada para exercer outra Fun-
ção Comissionada, a partir de 08 de fevereiro de 2001.

N 2 110 - EXONERAR, nos temos do artigo 35, inciso I, da
Lei n° 8.112/90, o servidor GABRIEL COSTA RIBEIRO,- Técnico
Judiciário, Área Administrativa, Classe "A", Padrão 13, do Quadro de
Pessoal deste Tribunal, da Função Comissionada, Código FC-08, de
Assessor Judiciário da Assessoria do Exm°. Sr. Juiz Jirair Aram
Meguerian, em virtude de haver sido designado para exercer outra
Função Comissionada, a partir de 08 de fevereiro de 2001.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Juiz TOURINHO NETO

Processo n° 0349/93 - DF

APOSTILA DE ALTERAÇÃO DE BENEFÍCIO

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o Ato n.
114, de 04.02.93, publicado no B.S. VI, 4 n° 3, de 1 0.02.93 a
15.02.93, retificado pelo Ato n. 966, de 18.09.98, publicado no DJU
de 22.09.98, constante dons. 146 e 190, respectivamente, declara que
as beneficiárias ILVA LODI SOARES e MARIA ELIZABETH SOA-
RES, fazem jus, a partir de 06.05.98, à inclusão da vantagem prevista
no artigo 62, da Lei n° 8.112/90, c/c o art. 3°, da Lei n° 8.911/94,
acrescida do art. 192, inciso II, da Lei n° 8.112/90, nos termos da
Decisão do Conselho de Justiça Federal proferida no P.A, n° 3.274/94,
e opção prevista no art. 14, § 2°, da Lei 9.421/96, em substituição ao
art. 184, inciso II, da Lei 1.711/52, no benefício pensionai deixado
pelo instituidor Pedro Soares Campos, e em conseqüência fica can-
celada a apostila lavrada em 06 de outubro de 1998.

Brasília, 2 de fevereiro de 2001
JUIZ TOURINHO NETO

Processo n° 00003/90 - MA

APOSTILA DE ALTERAÇÃO DE PROVENTOS

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
DA 1' REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
que consta do Processo n° 00003/90 - MA, resolve apostilar o Ato n°
9, de 25101/90, publicado no DJU de 29/01/90, a fim de declarar
que a inativa SOFIA BRASIL LOPES, Técnica Judiciária, Nível
Superior, Classe "A", Padrão III, do Quadro de Pessoal da Justiça
Federal de I' Instância, Seção Judiciária do Estado do Maranhão, faz
jus a perceber, a partir de 12/07/94, a vantagem prevista no artigo 62,
da Lei n° 8.112/90, c/c o art. 3°, da Lei n° 8.911/94, acrescida da
vantagem do art. 192, inciso II, da Lei n° 8.112/90, observado o
disposto no P.A. n° 3.274/94, do Conselho da Justiça Federal.

Brasília, 2 de fevereiro de 2001
JUIZ TOURINHO NETO

Vice-Presidência e Conegedoria

PROVIMENTO N 2 104, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2000 (*)

Estabelece critérios para inspeções ordiná-
rias na Justiça Federal de Primeira Instân-
cia da Primeira Região

O SENHOR JUIZ ANTÔNIO AUGUSTO CATÃO ALVES,
VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL E
CORREGEDOR DA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INS-
TÂNCIA DA PRIMEIRA REGIÃO, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelos arts. 23, do Regimento Interno do Tribunal, e 50,
do Regimento Interno da Corregedoria,

CONSIDERANDO o disposto no art. 13, III e IV, da Lei n°
5,010/66, sobre a competência dos Juizes Federais para inspeção
ordinária anual dos serviços a cargo das respectivas secretarias, pro-
videnciando no sentido de evitar ou punir erros, omissões ou abusos
e dando conhecimento imediato dos trabalhos ao Corregedor-Geral,
em ofício reservado, solicitando-lhe as providências cabíveis;

CONSIDERANDO a necessidade de racionalização dos tra-
balhos da inspeção ordinária anual, agilizando-a e uniformizando-a,
mediante consolidação das suas regras eia um só dispositivo;

CONSIDERANDO todas as sugestões e contribuições en-
caminhadas à Corregedoria desde 18 de abril do corrente ano pelos
Juízes Federais e Juízes Federais Substitutos, Diretores de Secretaria,
Supervisores e servidores de todas as Seções Judiciárias que fazem
parte da Primeira Região, maiores interessados na adequada regu-
lamentação da matéria, resolve:

Disciplinar, por meio deste instrumento, as inspeções or-
dinárias na Justiça Federal de Primeira Instância da Primeira Re-
gião.

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1" - Inspeção ordinária é o procedimento previsto no art.

13, III e IV, da Lei n° 5.010/66 para verificação dos serviços internos
da Vara Federal, devendo sua escala ser definida em reunião conjunta
e de comum acordo pelos Juízes Federais e o Diretor do Foro ou
Coordenador de Subseção para realização durante o primeiro semestre
e os relatórios e a ata final dos trabalhos encaminhados à Cor-
regedoria até o tiltimo dia útil do mês de junho de cada ano.

Parágrafo único - A programação das inspeções deverá ser
informada à Corregedoria pela Diretoria do Foro, cabendo ao Juiz
Federal fazer a comunicação de eventual alteração no período ini-
cialmente definido para a respectiva Vara.

Art. 2° - As inspeções deverão ser realizadas nos seguintes
prazos:
I - até oito dias úteis para verificação de até 4.000 processos;
II - até doze dias úteis para verificação de até 7.000 processos;
III - até quinze dias úteis para verificação de mais de 7.000 pro-
cessos.

§ 1° - Os prazos fixados neste artigo poderão ser prorrogados
mediante prévia autorização da Corregedoria, depois de solicitação
devidamente justificada, ouvido, quando for o caso, o Juiz Federal
Diretor do Foro, não sendo hipótese para prorrogação o excesso de
até 400 processos rios quantitativos acima estabelecidos.

§ 2° - A inspeção deverá ser realizada durante a jornada de
trabalho fixada para a Seção Judiciária,

Art. 30 - Os autos que serão objeto da inspeção não poderão
ser retirados da Secretaria a partir do quinto dia útil anterior aos
trabalhos, devendo o Diretor providenciar o retomo daqueles que se
encontram fora, inclusive com o Ministério Público, ou em cum-
primento de diligência, independentemente de sua natureza, sendo
resguardada, em qualquer hipótese, a restituição de prazo.

Art. 4° - Previamente à realização da inspeção, com an-
tecedência mínima de quinze dias úteis, deverá ser publicado e afi-
xado no local respectivo do Fórum edital, com os seguintes requi-
sitos:

I - indicação da Vara a ser inspecionada;
II - fundamentação legal da inspeção e informação sobre a

suspensão dos prazos (início e fim);
III - período de realização, com indicação do dia, hora e

local para seu início e término;
IV - determinação de retorno dos processos que serão ins-

pecionados;
V - convite ao Ministério Público Federal e à Ordem dos

Advogados do Brasil para seu acompanhamento.
Parágrafo único - O edital também deverá conter permissão

para que as partes apresentem á Conegedoria-Geral as reclamações'
que entenderem cabíveis.

Art. 5° - Com a mesma antecedência prevista para o edital e
independentemente da sua publicação, serão afixados avisos às partes
sobre a realização da inspeção, expedindo-se Ofício ao Ministério
Público Federal e "à Ordem dos Advogados do Brasil, convidando-os
para acompanhamento dos trabalhos de instalação, desenvolvimento e
encerramento da inspeção.

Art. 6° - A partir do prazo previsto no art. 30 e durante o
período de realização da inspeção ordinária, excluídos os processos
retirados com carga, estarão suspensos os prazos e a marcação e a
realização das audiências, sem, entretanto, ,aver interrupção da dis-
tribuição, devendo o Juiz Federal, nas hipóteses de perecimento de
direito ou outra situação que recomende sua atenção imediata, apre-
ciar os pedidos urgentes.

Parágrafo único - A critério do juiz, ou em casos de pe-
recimento de direito, poderá haver atendimento às partes durante o
período da inspeção.

Art. 7° - Mediante Portaria, o Juiz Federal convocará lodos
os servidores da Vara para auxiliá-lo na execução dos serviços da
inspeção, podendo, a seu critério, em caso de prorrogação da jornada
de trabalho, prever internamente a compensação de horário,enquanto
houver impossibilidade do pagamento pelas horas extraordinárias tra-
balhadas, tendo em vista o impedimento legal de prestação de ser-
viços gratuitos,

Parágrafo único - Não deverá ser autorizada a fruição de
férias aos servidores lotados na Vara durante o período estabelecido
para realização da inspeção, sendo vedada, igualmente, a compen-
sação de horário e o pagamento pelas horas extraordinárias dos ocu-
pantes de função comissionada dos níveis FC-05 a FC-09.

CAPITULO II - INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO DOS
TRABALHOS

Art. 8° - Na data, hora e local previamente designados, após
verificação da presença dos representantes do Ministério Público Fe-
deral e da Ordem dos Advogados do Brasil a dos servidores, o Juiz
Federal determinará que o Diretor de Secretaria lavre, em livro pró-
prio, o termo de abertura dos trabalhos, do qual deverão constar:
I - data, hora e local do início dos trabalhos;
II - nomes do Juiz Federal, do Juiz Federal Substituto, dos re-
presentantes do Ministério Público Federal e da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil e dos servidores que participarão da realização dos
trabalhos;

- número e data dos ofícios encaminhados ao Ministério Público
Federal e à Ordem dos Advogados do Brasil, convidando-os para
acompanhamento dos trabalhos de instalação, desenvolvimento e en-
cerramento da inspeção;
IV - data da publicação e registro da afixação do correspondente
edital.

Art. 9° - São objeto da inspeção todos os processos em
trarnitação na Vara; móveis, utensílios, equipamentos, maquinário e
veículos que lhe são afetos; livros de uso obrigatório pela Secretaria;
a atividade desenvolvida pelos seus servidores e pelos Analistas Ju-
diciários (Execução de Mandados), bem como as demais providências
inerentes aos trabalhos da Vara.

Parágrafo único - Poderão ser excluídos da inspeção os
processos:
I - movimentados rios últimos-60(sessenta) dias;

- as execuções fiscais com carga para o exeqüente há menos de 90
(noventa) dias, tomando-se como referência a data de início dos
trabalhos;
III - sobrestados ou suspensos nos termos dos arts, 40, da Lei n°
6.830/80, e 265 e 791 do Código de Processo Civil, c nas demais
hipóteses previstas em lei;
IV - apensados, suspensos e arquivados, com ou sem baixa;
V - dentro do período de publicação de sentença ou para interposição
de recurso, apresentação de contra-razões ou remessa para o Tri-
bunal;
VI - distribuídos desde a última semana anterior aos trabalhos;
VI - que estejam fora da Secretaria com carga dentro do prazo,
hipótese em que este não se suspenderá;
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