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Seção Judiciária e TRT 5 assinam termo de cooperação 
técnica e comemoram Dia do Oficial de Justiça

A Justiça Federal da Bahia e o Tribunal 
Regional do Trabalho da 5ª Região assi-
naram na última sexta-feira, 25/3, termo 
de cooperação técnica para troca de infor-
mações nas áreas de tecnologia, sistema 
de apoio a oficiais de Justiça e serviços 
de inteligência na execução de mandados, 
com possibilidade ainda de utilizar os ca-
dastros de reserva de servidores das duas 
instituições.  

Compuseram a mesa de trabalho, além 
da diretora do Foro, juíza federal Cláudia 
Tourinho Scarpa e da presidente do TRT 
da 5ª Região, desembargadora Maria Adna 
Aguiar do Nascimento, a juíza federal coor-
denadora da Central de Mandados, Cynthia 
de Araújo Lima Lopes, o diretor da Coor-
denadoria de Execuçao e Exproprriação do 
TRT 5, Rogério Fagundes, o representante 
do Legislativo municipal, vereador Hilton 
Rocha,  a diretora da Associação dos Ofi-
ciais de Justiça Avaliadores Federais do Es-
tado da Bahia (Assojaf-ba), oficiala de Jus-
tiça Cátia Soares e a diretora do NUCJU, 
Leila Macedo Lessa.

A presidente do TRT 5 declarou que 
“Apesar do corte orçamentário, foram pro-
duzidos grandes avanços na tecnologia, 
como o TRT5-Mobile e o Alvará Eletrônico. 
A ideia é pensar em um só Judiciário e oti-
mizar recursos. Estamos trabalhando para 
entregar a Justiça às pessoas”. 

Na opinião da diretora do Foro, juíza 
federal Cláudia Tourinho Scarpa, “O con-
vênio autoriza a troca de experiências 
e o compartilhamento de boas práticas 
dos sucessos das duas instituições. É um 
marco e espero que outros venham a ser 
firmados”.

Entre os programas que poderão ser 
compartilhados com o TRT 5 está o SI-
GED, desenvolvido a partir de uma con-
cepção da oficala de Justiça Leda Tatiana 
Amaral a pedido da diretora do NUCJU, 
Leila Lessa, que otimizará as atividades 
de cumprimento de mandados pela Seção 
Judiciária da Bahia.

Utilizando os conhecimentos de pro-
gramação de linguagem Java, ideal para 
soluções tecnológicas, o programa deno-
minado Sistema de Gerenciamento de Di-
ligências foi especialmente desenvolvido a 
pedido da Direção do NUCJU com a finali-
dade de disponibilizar um banco de dados 
de endereços onde os oficiais de justiça já 

realizaram diligências 
positivas ou negativas, o 
que ajudará as varas no 
direcionamento correto 
de mandados, evitando 
encaminhamento de ci-
tações, intimações ou 
penhoras para endereços 
onde comprovadamente 
não reside o destinatário.

O programa tem inú-
meras funcionalidades e 
está sendo aperfeiçoado 
na medida em que os ofi-
ciais de justiça o alimen-
tam com dados das dili-

gências. Também permitirá o cadastro de 
endereços de alto risco para cumprimento 
de mandados e poderá ser utilizado tam-
bém pelos oficiais de justiça das Subseções 
Judiciárias.

Outra vantagem do programa é que os 
oficiais poderão certificar as diligências 
online utilizando smartphones e tablets, 
encaminhar arquivos anexados como con-
trafés e fotos capturadas por celular e, re-
motamente, dar baixa nas diligências sem 
precisar se deslocar até a Justiça Federal.

Assista ao vídeo da cerimônia no site 
do TRT 5 ou no YouTube: https://youtu.be/
LPCaJ77C4V0?t=3.

DIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA 

Na ocasião, também foi comemorado o 
Dia Nacional do Oficial de Justiça, que é 
celebrado no dia 25 de março, de acordo  
com a Lei n.13.157, de 4/8/2015. 

A diretora do Foro afirmou ser nesces-
sário dar prosseguimento à luta pela valo-
rização da importantíssima carreira jurídica 
do oficial de justiça cuja atividade é funda-
mental para a efetividade dos direitos dos 
cidadãos e para uma prestação jurisdicio-
nal célere. “Sabemos que são grandes os 
desafios enfrentados no exercício da pro-
fissão. A atividade do oficial de justiça é, 
sem duvida, muitas vezes, uma atividade 
de risco, provocando um desgaste físico e 
emocional enorme”.

A magistrada lembrou o excelente tra-
balho realizado pela Central de Mandados 

para reduzir o passivo de mandados aguar-
dando o cumprimento. “Foi realizado um 
mutirão, dividindo-se o acervo entre os 
oficiais de justiça, que, mesmo acumulan-
do o trabalho com a distribuição rotineira 
e com os plantões diurnos e noturnos, con-
seguiram regularizar o passivo”.

Segundo dados estatísticos,  no ano de 
2016 foram distribuídos 59.602 manda-
dos para os oficiais de justiça. Em junho 
de 2016 a CEMAN contava com passivo 
de 8.183 mandados tramitando, dos quais 
1.925 haviam sido distribuídos para os ofi-
ciais há mais de 20 dias, sendo 654 deles 
em atraso superior a 60 dias.

Em dezembro de 2016, o passivo caiu 
para 2.489 mandados tramitando na CE-
MAN, dos quais 185 eram mandados dis-
tribuídos para os oficiais há mais de 20 
dias, sendo 12 deles em atraso superior 
a 60 dias.

A magistrada agradeceu o valioso tra-
balho da juíza federal coordenadora da CE-
MAN, Cynthia Lopes, pela sua habilidade, 
carisma e dinamismo que tem contribuído 
muito para os excelentes resultados obti-
dos e também o trabalho desenvolvido pela 
diretora do NUCJU, Leila Lessa, cuja visão 
dinâmica é demonstrada nas constantes e 
excelentes sugestões apresentadas para a 
melhoria do serviço.

A diretora do Foro encerrou sua fala 
apontando a intenção de realizar um curso 
de capacitação para os oficiais de Justiça 
sobre o novo CPC, o estreitamento da par-
ceria com o TRT 5, a publicação do Manual 
Unificado das Rotinas da CEMAN/Vara, e a 
aquisição de novos equipamentos de infor-
mática para a sala dos oficiais de justiça.

Nas palavras da desembargadora Maria 
Adna, “Os oficiais não são vistos no dia a 
dia, mas são os embaixadores da Justiça do 
Trabalho com a população. É uma atividade 
muito espinhosa, com grande desgaste e 
estresse para cumprir a decisão judicial e a 
lei. Os oficiais do TRT 5 têm compromisso 
e garra, brigam para trabalhar”.

A juíza federal Cynthia Lopes  lembrou 
que a profissão de oficial de Justiça é tão 
importante e antiga que sobre ela são en-
contradas até referências bíblicas. Como 

fã do Código Criminal do 
Império, “diploma fantás-
tico da época e que repre-
sentou um avanço incrível 
em termos criminais”, ela 
registrou que os oficiais de 
então portavam um bastão 
com o símbolo da sua au-
toridade. Ao finalizar sua 
fala, enumerou as diversas 
inovações na gestão das 
atividades da CEMAN que 
têm trazido muitos frutos 
positivos para o trabalho.

As oficialas de Justiça 
Ivone Cruz, do TRT 5 e 
Iracema Lima Velame, da 
Justiça Federal (foto abai-
xo) foram homenageadas 

com placas de agradecimento e reconhe-
cimento, em nome de todos os oficiais 
de Justiça. O ofical Alberto Coelho, logo 
após, leu o belo poema de sua autoria in-
titulado Ode ao Oficial.

Em seguida, os presentes assistiram à 
emocionante palestra musicada do oficial 
de Justiça Nahom Castro (foto acima),  
com o tema Resignificando a Vida, Su-
perando os Traumas e Construindo Ale-
grias, acompanhado dos músicos Rodrigo 
Oliveira (sopros). Clodoaldo Lima (violão) 
e Márcia Régia (vocal). Ao final, um co-
quetel especial foi oferecido a todos pela 
ASSOJAF-BA.

Foto - TRT 5


