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DIÁRIO DA JUSTIÇA
	

N°166 SEGUNDA-FEIRA, 30 AG0.1999

Art 7 ° Da capa dos Livros deve constar sua finalidade, e da lombada, o número de
ordem, obedecidas as demais formalidades previstas no Provimento n 58/96 desta Corregedoria

Art 8.' Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário

Registre-se Publique-se. Cumpra-se

JUIZ TOURINHO NETO
Vice-Presidente e Corregedor

PROVIMENTO N 72, DE 24 DE AGOSTO DE 1999

Dispõe sobres distribuição de processo no
caso de impedimento ou suspeição

O SENHOR JUIZ FERNANDO DA COSTA TOURINHO NETO, VICE-
PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL E CORREGEDOR DA JUSTIÇA
FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art 23,
incisos I e VII, do Regimento Interno da Corregedoria,

CONSIDERANDO que o impedimento e a suspeição são oponíveis ao juiz, e não ao
juizo,

CONSIDERANDO a possibilidade de tumulto processual em razão de o juiz declarar-se
impedido ou suspeito em causas que são repetidas com frequência, ensejando uma remessa
expressiva de processos para o juiz federal substituto, esolve:

Art. 1 'Revogar o art 6' do Provimento n 41, de 14 de agosto de 1996, com exceção
do seu §2 °, que subsiste como cama' do dispositivo

Art 2 ° Firmando o juiz seu impedimento ou suspeição nos próprios autos, devem ser
estes encaminhados ao seu substituto, observada a ordem de substituição, prevista no Provimento
n 63, de 19 de agosto de 1998, sem necessidade de redistribuição do processo

Art. 3 'Verificando o juiz que a mesma razão de impedimento ou de suspeição se repete
em mais de um processo, deve, por meio de oficio circunstanciado dirigido ao juiz diretor do foro,
requerer que seja excluído da distribuição em relação a essas novas causas

§ I °Na hipótese do copai deste artigo, deve ser observada a imediata compensação
§ 2° A exclusão de que trata este artigo não abrange os casos de suspeição por motivo

de foro íntimo (art 135, parágrafo único, do Código de Processo Civil)

Art 4 'Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação

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

JUIZ TOURINHO NETO
yice;Presidente e Corregedor

PROCESSO Si. 023/99 
CORREGEDOR JUIZ TOURINHO NETO
CORREIÇAO-GERAL ORDINÁRIA DE 1999
sEcAo JUDICIÁRIA DO PARÁ

DZSPACHQ

Vistos etc.:

1. O Conselho de Administração, em sessão de hoje, homologou
a correição-geral ordinária realizada por esta Corregedoria na Seção Judiciária
do Estado do Pará, no periodo de 28 de junho a 3 de julho.

2. Os trabalhos da Correição foram iniciados pela Subseção
de Santarém, no dia 28. Ressaltamos, ao falar para os Juizes e servidores,
que a finalidade de urna correição é verificar as falhas e as dificuldades
para tentar resolvê-las, "objetivando alcançar rapidez e eficiência da Justiça
FEDERAL na sua atividade institucional".

3. Verificamos que, de urna maneira geral, os processos
têm tramitação lenta, principalmente os de execução fiscal - por exemplo
os leilões, geralmente por culpa dos credores, não são marcados com regularidade,
chegando mesmo a demorar um ano para sua designação. As Varas, de regra,
não cumprem integralmente as normas previstas no Provimento n.37/96, no
que tange à formalização e escrituração dos livros cartorários; nem na Instrução
Normativa n. 9/98, pois não são utilizadas as tarjas nas capas dos processos
de execução.

4. Subseção de Santarém
Há na Vara 3.852 processos, sendo que em andamento 2.498.

Seis processos estavam conclusos para despacho; e 31, para sentença. A
Secretaria tem alguns procedimentos que mereceram correção, como exarar
certidão atestando o envio do ato para publicação, quando, em verdade, o
expediente para a imprensa ainda vai ser preparado, ou como ali se chama
resenhado (é aposto um carimbo: resenhado).

A OAB, Subseção de Santarém, pelo seu presidente, Dr.
Antônio Eder Coelho, solicitou que o expediente da Vara fosse publicado,
sem ônus, um jornal local, a exemplo do que acontece com os atos da Justiça
Estadual, tendo em vista a demora de sua veiculação na Imprensa de Belém.
O Conselho decidiu que caberia ao 844 Juiz a quo ouvir a OAB, Seção do Pará,
e verificar se outros jornais da Cidade têm interesse em publicar o expediente
da Justiça, sem qualquer ônus, como faz o Jornal que publica o expediente
da Justiça Estadual.

A Secretaria retarda para fazer conclusos os autos para
despacho (cód. 552) e para decisão (cód. 553).

inexiste controle nos autos quanto à entrega de, mandado
aos Oficiais de Justiça, o que impede a verificação de eventual dern2Sra no
cumprimento da diligência. Ademais a distribuição dos mandados é leUa uma
ou duas vezes por semana. Foi determinado que a mesma se faça semanalmente.

Verificamos também, que a Secretaria costuma esrtiaSionar
os processos nas fases 760, (ordenada publicação - intimação/notificação
pela imprensa), 761 (publicação remetida para imprensa) e 762 (pubJ:icação
pela imprensa).

O expediente da Vara é publicado com muito atraso até
mais de mês, uma vez que a publicação se dá na Imprensa Oficial do Estado,
em Belém, muito distante de Santarém. Também, observamos que a Secretaria
não utiliza o "programa de informática que torna mais célere a confecção
do boletim (rotina RV/111" e 111"/MJ)".

A Secretaria não expede carta precatória e sim ofício
precatório simples correspondência solicitando o cumprimento de algum ato.
O procedimento causa confusão ao juiz deprecado. Há autos com 700 folhas,
o que dificulta o manuseio. Foram constatadas algumas irregularidades nos
livros, como falta de termo de abertura, folhas sem numeração.

A atualização das fases no sistema de informação processual
não se faz com a presteza necessária. E isso porque depende de acesso permitido
pela Seção de Belém. Comunicar o fato ao Presidente do Tribunal.

As precatórias, após retornarem, são juntadas aos autos
com todas as peças, e não as essenciais. Orientamos no sentido de s6 juntar
o ato deprecado.

Os pedidos objetivando levantamento do FGTS são registrados
na classe 12.000, e não na 5.209.

Na Subseção não existe Procurador da República efetivo.
Oficiar ao Procurador-Geral da República, solicitando providências.

5. Subseção de Marabá
Na Subseção de Marabá, com uma s6 Vara, existem 4.380

processos, e era andamento 2.460, estando conclusos para despacho 81, para
decisão, 5 e para sentença, 106.

Além de algumas das irregularidades encontradas na .Subseção
de Santarém verificamos que as execuções fiscais contra um mesmo devedor
são apensadas pela Secretarie, independentemente de despacho e correm de
forma autônoma. Orientamos ,pero,que.assiln não, mais se proceda. O apensamento
depende de despacho do jui.g e,deVern as exeousógs apensadas ter andamento
em um só processo, o mais antigo.

Cento e oitenta e um mandados estavam pendentes de cumprimento
pelos Oficiais de Justiça.

Verificamos que o processo n. 97.771-0 encontra-se com
o Ministério Público desde 14 de janeiro de 1999 para apresentação de alegações
finais, portanto, há seis meses. O fato deverá ser comunicado ao Procurador-Geral
da República.

O Vice-Presidente da OAB, Subseção de Marabá, Dr. Antônio
Joaquim Garcia, comunicou, quando da abertura da Correição, que a ausência
de membro efetivo do Ministério Público Federal dificulta a tramitação de
processos que dependem de manifestação do Parquet. O Conselho determinou
que o fato fosse comunicado ao Procurador-Geral da República, com urgência.

6. 18 Vara
Em andamento, tem a Vara 2.537 processos, sendo 129, para

despacho; 12, para decisão há menos de 30 dias; e 446, para sentença.
Foi observado que número expressivo de processos tem tramitação

excessivamente lenta. No que se refere às ações penais, muitos processos
iniciados há mais de dez anos ainda aguardam sentença.

Constatamos que há um vezo de "passar os processos pela
fase 580 (devolvidos com despacho) desnecessariamente, quando há código
específico do ato ordenado ou praticado".

comum a utilização da fase 670 (recebidos em Secretaria),
deixando os autos paralisados.

Muitos inquéritos não foram baixados no sistema de informação,
quando do ajuizamento da ação penal correspondente, permanecendo corarregistro
na fase 370 (inquérito policial remetido ao Ministério Público),

Verificamos um grande acúmulo de petições - 850. - para
serem juntadas aos autos. Ao final da Correição todas estavam juntadas aos
autos, a exceção daquelas que os autos estavam no Tribunal ou arquivados.
E existem 1.590 mandados com os Oficiais de Justiça aguardando cumprimento.

Os pedidos objetivando levantamento do FGTS são registrados
na classe 12.000, e não na 5.209.

Trinta e dois inquéritos estão há muito tempo com o Ministério
Público.

Solicitamos ao Superintendente da Policia FEDERAL informações
sobre a conclusão de 46 inquéritos.

A lotação da Vara está incompleta, havendo servidor cedido
ao Ministério Público do Estado do Pará. O Presidente do Tribuhal disse
que está estudando a questão.

8. 31 Vara
2.534 processos estão em andamento, sendo 725, para despacho;

20, para decisão; e 415, para sentença.
Verificamos, também nessa Vara, que há demora da Secretaria

em fazer os autos conclusos para despacho (cód. 552) e para decisão (cód.
553). Alguns processos sem conclusão, parados, desde setembro de 1998.
A Secretaria demora, também, para cumprir despachos e decisões. A situação
é, realmente, preocupante, pois existe elevado número de processos paralisados
ou cujo curso é extremamente lento.

Detectamos que 1.228 processos aguardavam devolução de
mandado, constando que o cumprimento é moroso, mesmo porque não é feita
cobrança pela Secretaria.

7. 28 Vara
Processos em andamento na 21 Vara, 2.694; 21, para, despacho;

17, para decisão, todos há menos de 30 dias; e 419, para sentellça.
Verificamos que há demora da Secretaria em fazer os autos

conclusos para despacho (cód. 552) e para decisão (cód. 553). A Secretaria
demora, também, para cumprir despachos e decisões.

Identificamos várias situações onde são utilizadas as
fases 670 (recebidos em Secretaria) e 673 (recebidos pelo Diretor de Secretaria
para ato ordinatório), mantendo paralisados os autos.

Os mandados são cumpridos com considerável atraso, valendo
ressaltar que um mandado ficou com o Oficial de Justiça de 7 de janeiro
de 1998 até 29 de junho de 1999. A Secretaria não fiscaliza.

Verificamos, também, um grande acúmulo de petições -
672 - para serem juntadas aos autos. Ao final da Correição todas estavam
juntadas aos autos, a exceção daquelas que os autos estavam no Tribunal
ou arquivados.


		ouvidoria@in.gov.br
	2010-06-18T16:44:36-0300
	Imprensa Nacional
	www.in.gov.br
	Diário Oficial




