
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ
 

DESPACHO SJPA-DIREF

 

Trata o presente feito da adoção de providências necessárias ao suprimento — ainda que de
forma precária e excepcionalmente — do déficit do quadro de servidores da SSJ de Altamira/PA, mormente a do
cargo de oficial de justiça avaliador federal, conforme solicitação (5841483) - Disub/ATM, apreciada por esta
Diref por meio do despacho SJ Diref 5920111, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

(...)

Ante  as  informações  constantes  no  feito  e  em  atenção  à  solicitação  SJPA-ATM-DISUB (5841483),  acolho  a
manifestação Secad (5913428), que adoto como razões de decidir, para RATIFICAR  a indicação do servidor João
Clementino Ferreira Neto (Analista Judiciário / Área Judiciária - Oficial de Justiça Avaliador Federal, matrícula
PA1000736,  do  quadro  de  pessoal  da  Subseção  Judiciária  de  Tucuruí/PA)  para,  no  período  de  22.04.18  a
01.05.2018, cumprir suas atribuições de oficial de justiça avaliador federal na SSJ de Altamira/PA, em face do atual
quadro deficitário do precitado cargo na unidade requerente.

Outrossim,  condiciono  a  autorização  de  viagem a  serviço  à  disponibilidade  de crédito  orçamentário  que
atenda ao pagamento de diárias e à emissão de passagens em favor do servidor indicado.

Ao Nucre, para ciência e providências pertinentes a seu cargo, inclusive as referentes às diligências perante a Ceman
desta Seccional e das Subseções vinculadas que visem à obtenção de eventuais OJAF's para, nos meses de maio/18 e
junho/18, cumprirem suas atribuições na SSJ de Altamira/PA, com a brevidade que o caso requer.

À Secad e ao Nucaf (Seplo), para ciência e providências a seu cargo, em especial informar acerca de eventual
disponibilidade orçamentária que atenda à presente despesa.

Encaminhe-se  o  presente  feito  às  Disub's  de  Altamira/PA e  Tucuruí/PA,  para ciência  do  presente  despacho e
eventuais providências cabíveis.

(...)

Em seguida, em cumprimento à determinação supra, bem como das Secad (5939404) e Nucre
(5941748), a Secap (5955568) informou que:

(...)

Tendo em vista a determinação de V. Sª, informo que entrei em contato com os candidatos nomeados para saber da
previsão para posse e exercício na Subseção Judiciária de Altamira. 

Dos 04 nomeados, 02 informaram que irão requerer prorrogação de prazo para posse. Os outros 02 informaram que
não têm data certa para se apresentar, mas que irão se apresentar dentro do prazo legal, ou seja, até 16/05/2018.

Por fim, informo a juntada da Publicação no Diário Oficial da União dos respectivos atos de nomeação.

(...)

Em aditamento (5957068)  à  informação Secap,  então,  o  Nucre apresentou a  previsão  de
provimento dos 04 (quatro) cargos de OJAF da SSJ de Altamira, conforme quadro abaixo:

Nomeados Previsão

02 candidatos
Sem data certa para posse/exercício, mas que irão se apresentar dentro do prazo legal,
ou seja, até 16/05/2018

01 candidato

LEONARDO AUGUSTO MOURA DE CARVALHO requereu prorrogação do prazo
de 30 dias para tomar posse, a contar de 02/05/2018 e se estendendo até 01/06/2018,
tendo em conta que, na data de publicação da nomeação, o candidato estava em gozo
de férias regulamentares(PAe 0003077-48.2018.4.01.8010)

01 candidato Informou que irá requerer prorrogação de prazo para posse.
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Além disso,  manifestou-se a  Secad acerca do destacamento do servidor  João Clementino
Ferreira Neto, oficial de justiça do quadro de servidores da SSJ de Tucuruí, para atuar na SSJ solicitante no
périodo de 22.04 a 01.05.2018,  bem assim sobre as informações prestadas pelo Nucre e Secap,  conforme
colação abaixo:

(...)

Trata  o presente  procedimento da indicação de oficiais  de justiça  para atuar  temporariamente  na subseção de
Altamira, em razão da inexistência, naquela Unidade, de servidores ocupantes do respectivo cargo, em razão de
remoções e vacancias decorrentes de outras naturezas.

Ressalto que, em razão dos termos constantes no documento SEI 5841483, datado de 02/04/2018, foi definida a
viagem do servidor  JOÃO CLEMENTINO FERREIRA NETO, lotado  na subseção de Tucuruí,  para  atuar  no
período de 22/04 a 01/05/2018, restando a programação dos meses de maio e junho pendentes de definição junto a
oficiais de justiça de outras Unidades, a serem consultadas pelo NUCRE.

Ocorre que, no dia 17/04, foi publicada no DOU a nomeação de 04 (quatro) oficiais de justiça para a subseção de
Altamira. De acordo com informação colhida pela SECAP 5955568, há previsão de exercício de 02 (dois) oficiais
agora para o mês de maio próximo, até o dia 16, de sorte que esta SECAD entende como prejudicada a designação
de oficiais de justiça de outras Unidades para aquela Subseção a partir do mês vindouro.

Assim, ratifica a programação já definida para o mês de abril, com o deslocamento já agendado do servidor JOÃO
CLEMENTINO, cancelando-se a dos demais meses em decorrência da lotação gradativa dos cargos a partir do mês
de maio.

(...)

Por fim, considerando que, possivelmente, no período de 02 a 16.05.2018, a SSJ solicitante
não disporá de servidor no seu quadro de oficiais de justiça avaliadores, o que,  em tese,  poderá acarretar
prejuízos à prestação jurisdicional naquela localidade, em aditamento à manfiestação 5959102, a Secad (doc.
6039052) informou:

(...)

Complementando os termos do Encaminhamento SJPA-SECAD 5959102 e,

 

1 -  considerando que, provavelmente,  entre os dias 02 e 16/05 não haverá servidores ocupantes dos cargos de
oficiais de justiça avaliadores atuando no âmbito da Subseção de Altamira, o que pode ocasionar possíveis prejuízos
a jurisdicionados,

2 - considerando a impossibilidade de obtenção, neste momento, de informações acerca da disponibilidade do oficial
de justiça JOÃO CLEMENTINO FERREIRA NETO, o qual vem se desincumbindo desde o ano passado deste
serviço específico,

3 - considerando ainda que, diante de tal fato, torna-se temerária a indicação daquele servidor para atuar naquele
período no âmbito da jurisdição da subseção de Altamira no cumprimento de mandados, visto a possibilidade de
conflitar com suas atribuições na Unidade de lotação,

4 - considerando, por fim, que a possibilidade de nomeação de OJAF ad hoc para atuar no referido período, como já
experimentado anteriormente, pode se constituir em solução provisória do problema existente, pelo curto lapso de
tempo  acima  mencionado,  além  de  proporcionar  economia  de  recursos  diante  das  restrições  orçamentárias
atualmente experimentadas na Seccional,

Esta SECAD se manifesta, s.m.j,  pela indicação de oficial de justiça ad hoc,  selecionado dentre os servidores
lotados na subseção de Altamira e que tenham formação em Direito, para atuar no período de 05 a 16/05, em razão
dos motivos acima elencados.

Caso esta sugestão não seja acatada e ouvida antes a Subseção de Tucuruí, que seja indicado o servidor JOÃO
CLEMENTINO FERREIRA NETO, onde o mesmo acha-se lotado, para atuar no período de 09 a 18/05, com o
respectivo pagamento de diárias.

(...)

No  tocante  à  Informação  Secad  6039052,  insta  observar  que  na  Informação  Tucuruí
(5903354), foi informada a disponibilidade para ceder o oficial de justiça João Clementino Ferreira Neto, quanto
ao mês de junho, entre 20 a 29/05/2018, após após a possível entrada em exercício dos oficiais de justiça em
Altamira. Contudo, conforme sugerido pela Secad em sua informação, a nomeação de OJAF ad hoc para atuar
no referido período de 05 a 16/05/2018, como já experimentado anteriormente, pode se constituir em solução
provisória do problema existente, pelo curto lapso de tempo acima mencionado, além de proporcionar economia
de recursos diante das restrições orçamentárias atualmente experimentadas na Seccional,

Destarte,  ante  as  informações constantes  no presente  PAe-SEI,  em especial  a  informação
Secap  (5955568),  manifestações  Nucre  (5957068)  e  Secad  (5959102),  bem  assim  a  informação  Secad
(6039052), DETERMINO  o encaminhamento do PAe-SEI n.º 0006113-69.2016.4.01.8010 à (ao):
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a) à Disub da SSJ de Altamira/PA, mediante ofício, para, no prazo de 24h (vinte e quatro
horas), se for o caso, indicar a esta Diref o nome dos servidor(es) que, no período de 05 a 16.05.2018, atuarão
como oficial de justiça ad hoc;

b) Nucre para, até o dia 16.05.2018, certificar a eventual entrada em exercício de servidores
na SSJ de Altamira, para o cargo em comento.

Oportunamente, retornem-me os autos conclusos.

À Secad e ao Nucre, para ciência, acompanhamento e providências cabíveis a seu cargo.

Publique-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 04/05/2018, às 19:01 (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 6039289 e o código CRC 8917B097.
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