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Recebi os processos – 00352117820028140301 e 0012488.09.2002.8140301conclusos em 1º/09/2020, por redistribuição do MM Juiz
da 5ª VCE da Capital, dr. Célio Petrônio que se declarou suspeito por foro íntimo.
Passei a analisar os autos de 10 volumes que tramita há 18 anos.
Assim, proferi despacho que segue adiante, homologando o laudo pericial e procedi a ordem de penhora de dinheiro no Sisbajud em
data de 18/09/2020, conforme documento em anexo.
Registro que o antigo sistema de penhora on line – Bacenjud – as informações da ordem de bloqueio eram prestadas em 48h e que o
atual sistema implantado em 04/09/2020 – Sisbajud segundo informações colhidas no Tribunal  estava com problemas técnicos, o
que ensejou na data de ontem - 23/09/2020 – que esta magistrada solicitasse ao Sr. Cláudio Paes, assessor da Informática do TJPA,
ajuda perante este novo sistema que ainda estava aguardando informações das instituições financeiras sobre a ordem de bloqueio.
Registro também, que no dia 21/09/2020, às 15;42h recebi no meu celular um telefonema do celular de número 991005778, tendo se
identificado como sendo o advogado Dr. Jean Carlos Dias QUE DISSE que disse ter sido contratado pelo Banco Itaú somente em
relação ao bloqueio. Informei que tinha realizado a ordem de bloqueio em 18/09/2020 e que já tinha sido agendado com o advogado
do Rio de janeiro do Banco Itaú atendimento presencial para o dia 25/09/2020 as 9:30h, fato esse, de conhecimento do Dr. Jean
segundo ele.
Registro que ontem – dia 23/09/2020 - expliquei a Exma Sra. Corregedora de Justiça da capital  e ao Exmo sr. Presidente do TJPA
sobre a ordem de bloqueio.deste processo.
Ressalto que não disponibilizei a decisão de ordem de bloqueio no dia 18/09/2020, porque não se faz necessário dar ciência prévia
do ato ao executado, segundo o caput do Art. 854, NCPC, o que justifica, de acordo com a doutrina,  no risco do executado esvaziar
suas contas para evitar a penhora.
Resta claro, que até o presente momento este Juízo não possui informações das instituições financeiras sobre a ordem de penhora.
Ressalto também que na data de hoje fui intimada às 10:14h via celular – 061-23264776 -  pelo Juiz auxiliar da Presidência do CNJ –
Ministro Luís Fux determinou que não devo liberar nenhuma quantia, abstendo-me de praticar qualquer ato neste processo neste
sentido, bem como que disponibilizasse este processo aos advogados.
Passo a lançar a decisão que originou a ordem de bloqueio em anexo.
Fica este processo na Secretaria da Vara disponibilizado somente as partes e aos advogados.
Belém, 24/09/2020.

Rosana Lúcia de Canelas bastos
Juíza de direito titular
1ª VCE da Capital
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