
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ
 

DESPACHO SJPA-DIREF

Trata-se  de  solicitação  da  Exma.  Sra.  Juiz  Federal  Coordenadora da  CEMAN
(5658440), que, em síntese, requer "(...) seja expedido por V. Exa. portaria, no âmbito esta Seção
Judiciária, com o fito de regularizar o controle do cumprimento dos mandados pelos oficiais de Justiça
desta SJPA, no sentido de determinar ao Supervisor da CEMAN/PA que, a cada 60 dias, a partir dos
relatórios disponíveis, abra processo no sei para proceder à cobrança de mandados pendentes com os
Oficiais de Justiça, há mais de 20 (vinte) dias, bem como a apresentação de justificativas no prazo de
72 (setenta e duas horas) quanto ao atraso no cumprimento destes mandados. Cabendo ainda ao
Supervisor  da  CEMAN,  ato  contínuo,  transcorrido  o  prazo  fixado,  com ou sem apresentação da
justificativa, encaminhar o processo instaurado para o Coordenador da CEMAN, a fim de que este
adote as providências que julgar necessárias para a otimização dos serviços."

O Nucju informou (5764707) que "(...) o Regulamento atualmente em vigor aprovado
pela Resolução/Presi/Cenag 6 de 15 de março de 2012, em seu artigo 3°,incisos IX e X há menção aos
prazos e a possibilidade da Juíza Coordenadora da Ceman definir a periodicidade do encaminhamento
dos  relatórios  de  desempenho  dos  Srs.  Oficiais  de  Justiça  para  posterior análise  e  tomada  de
providências visando a otimização dos serviços. Segue o Regulamento atual."

Por sua vez, a Secad manifestou (5755772):

(...)

Tendo  em  vista  o  comando  inserido  no  Despacho  5447399,  especificamente  no  item  c,  referido
procedimento foi  encaminhado ao NUCJU para informar se no Regulamento de Serviço que rege a
CEMAN há  alguma  previsão  acerca  do  que  foi  solicitado  na  Inicial.  Em sua manifestação,  aquela
Diretoria esclareceu que no art. 3º, incisos IX e X do REGULAMENTO GERAL DAS CENTRAIS DE
MANDADOS DA JUSTIÇA FEDERAL DA 1ª REGIÃO, instituido pela Resolução PRESI/CENAG 6
DE 15/03/2012, há menção aos prazos e a possibilidade da Juíza Coordenadora da Ceman definir a
periodicidade  do  encaminhamento  dos  relatórios  de  desempenho  dos  Srs.  Oficiais  de  Justiça  para
posterior análise e tomada de providências visando a otimização dos serviços. Faço referência ainda ao
disposto no inciso V.

Referidos dispositivos estão assim transcritos:

Art. 3º Incumbe às Centrais de Mandados as atribuições estabelecidas pelo Regulamento de Serviço da
Justiça Federal, exemplificativamente:

.......

V – controlar os prazos de cumprimento e devolução dos mandados distribuídos, solicitando providências
aos oficiais de justiça para aqueles não devolvidos dentro do prazo e exigindo, em todos os casos, a
atualização das fases dos mandados no sistema processual;

......

IX –  encaminhar  ao juiz  coordenador,  em periodicidade definida por ele,  observada a periodicidade
mínima trimestral,  a fim de permitir  a avaliação do desempenho dos oficiais de justiça, os relatórios
disponíveis no sistema processual, como Mapas de Produtividade, Relatório de Mandados Pendentes e
Relatório de Mandados Distribuídos;

X –  encaminhar  ao juízo competente,  em periodicidade definida pelo juiz  coordenador,  observada a
periodicidade mínima mensal, as justificativas apresentadas pelos oficiais de justiça, preferencialmente,
via sistema processual, quanto aos mandados pendentes cujo prazo de devolução já se tenha esgotado;

Verifica-se, no entendimento desta SECAD, que o Regulamento já atribui ao supervisor da CEMAN o
controle  dos  prazos  de  cumprimento  e  devolução  dos  mandados,  bem  como  a  tarefa  de  solicitar
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providências  aos OJAF's em relação aqueles  não devolvidos no prazo legal.  Cabe ainda ao referido
servidor remeter ao Juiz Coordenador, em periodicidade definida por ele, observada a periodicidade
mínima trimestral , os relatórios emitidos pelo sistema de forma a mensurar a produtividade dos Oficiais,
bem  como  encaminhar  ao  Juíz  Diretor  do  Foro,  via  sistema  processual (SEI)  as  justificativas
apresentadas pelos citadfos servidores.

Assim, s.m.j, entende este SECAD que a solicitação formulada pela |MM. Juíza Federal Coordenadora
dos JEF's nesta Seção Judiciária já encontra previsão, mesmo que genérica, no Regulamento Geral das
Centrais de Mandados da Justiça Federal da Primeira Região.

(...)

 

De fato,  prescreve  o  art.  3º,  nos  incisos  V,  IX  e  X  que  incumbe  à Central  de
Mandados, conforme Regulamento Geral das Centrais de Mandados da Justiça Federal da 1ª Região,
entre  outras  atribuições,  incumbe  ao  supervisor  da  CEMAN:  a)  "V  –  controlar  os  prazos  de
cumprimento e devolução dos mandados distribuídos, solicitando providências aos oficiais de justiça
para aqueles não devolvidos dentro do prazo e exigindo, em todos os casos, a atualização das fases
dos mandados no sistema processual"; b)  "IX – encaminhar ao juiz coordenador, em periodicidade
definida por ele, observada a periodicidade mínima trimestral,  a fim de permitir  a avaliação do
desempenho dos oficiais de justiça, os relatórios disponíveis no sistema processual, como Mapas de
Produtividade, Relatório de Mandados Pendentes e Relatório de Mandados Distribuídos"; e c) "X –
encaminhar  ao juízo competente,  em periodicidade definida  pelo juiz  coordenador,  observada a
periodicidade  mínima  mensal,  as  justificativas  apresentadas  pelos  oficiais  de  justiça,
preferencialmente, via sistema processual, quanto aos mandados pendentes cujo prazo de devolução
já se tenha esgotado". (Grifo nosso)

Além dos dispositivos supracitados do referido regulamento, o art. 18 estabelece que
"Os mandados,  com exceção dos  urgentes  e  daqueles  com disposição legal  diversa,  deverão ser
cumpridos em até 20 dias, contados do seu recebimento pelo oficial de justiça."

Também de acordo com a manifestação da Secad, já há ato normativo atribuindo
deveres ao supervisor da Ceman referentes a controle dos prazos de cumprimento e devolução dos
mandados, bem como a tarefa de solicitar providências aos Oficiais de Justiça em relação aqueles não
devolvidos  no  prazo  legal,  remeter  ao  Juiz  Coordenador,  em  periodicidade  definida  por  ele,
observada  a  periodicidade  mensal,  as  justificativas  apresentadas  pelos  oficiais  de  justiça,
preferencialmente, via sistema processual, quanto aos mandados pendentes cujo prazo de devolução já
se tenha esgotado, como também remeter ao Juiz Coordenador, em periodicidade definida por ele,
observada  a  periodicidade  mínima  trimestral,  os  relatórios  emitidos  pelo  sistema  de  forma  a
mensurar a produtividade dos Oficiais, bem como encaminhar ao Juíz Diretor do Foro, via sistema
processual (SEI) as justificativas apresentadas pelos citados servidores.

Dessa  feita,  a  solicitação de  regulamentação feita  pela  Exma.  Sra.  Juíza  Federal
Coordenadora da Ceman já encontra respaldo em previsão normativa existente, cabendo a ela, em sua
discricionariedade, estabelecer, mediante ato administrativo de sua competência, caso entenda seja o
caso, outra periodicidade para o supervisor da Ceman cumprir suas atribuições nos termos do art. 3º, IX
e X, do citado Regulamento, observando periodicidade mínima já estabelecida, nos termos também da
mencionada norma, não se fazendo, pois, a meu juízo, necessária a edição de outra norma por esta
Direção do Foro.

Outrossim, constata-se que independente de a Exma. Sra. Juíza Federal Coordenadora
da Ceman estabelecer ou não outra periodicidade, já há norma atribuindo obrigações ao supervisor da
Ceman, inclusive em alguns casos (incisos IX e X do art. 3º) com previsão de periodicidade mínima na
falta de outra estabelecida pela Coordenadora,  de modo que para o supervisor  da Ceman já há a
obrigação de rigorosamente observar e cumprir os deveres estabelecidos no art. 3º do Regulamento
Geral  das Centrais de Mandados da Justiça Federal  da 1ª  Região,  inclusive sob pena de eventual
responsabilidade disciplinar em caso de não observância.
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Ante o exposto,  ACOLHO  a  manifestação Secad (5766772),  que  também adoto
como razões de decidir, e INDEFIRO o pedido  (5658440) da MM. Juíza Federal Coordenadora da
Ceman para edição de portaria por esta Direção do Foro, vez que, no particular, já há normatização
suficiente no Regulamento Geral das Centrais de Mandados da Justiça Federal da Primeira Região, não
se fazendo pois necessária a edição de outro ato normativo no particular, isso, porém, sem prejuízo de
a Exma. Sra. Juíza Federal Coordenadora da Ceman, no exercício de suas atribuições e prudente
discricionariedade,  entender  ser  o  caso  de  estabelecer,  mediante  ato  administrativo  de  sua
competência,  outra periodicidade para o supervisor  da Ceman cumprir  suas atribuições nos
termos do art.  3º,  IX e X, do citado Regulamento,  observando-se a periodicidade mínima já
estabelecida, igualmente nos termos também do mencionado regulamento.

Servindo  o  presente  despacho  de  ofício,  encaminhe-se  o  PAe-SEI
n.º  0001362-68.2018.4.01.8010  à  magistrada  solicitante,  para  conhecimento  do  teor  do  presente
despacho, com as homenagens de estilo.

Publique-se.

Oportunamente, arquive-se.

 

 

Juiz Federal SÉRGIO WOLNEY DE OLIVEIRA BATISTA GUEDES
Diretor do Foro da SJPA

Documento assinado eletronicamente por Sergio Wolney de Oliveira Batista Guedes, Diretor do
Foro, em 22/03/2018, às 15:21 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 5790803 e o código CRC 2624B285.
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