
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO - 6674559

Trata-se  de  pedido  de  providências  formulado  por  oficiais  de  justiça  lotados  na
Subseção Judiciária de Juazeiro/BA, com vistas a dar efetividade à Lei Federal (CPC) e ao despacho
exarado  no  processo  SEI  nº  0005022-47.2016.4.01.8008,  desobrigando  os  Oficiais  de  Justiça
Avaliadores Federal da Subseção de Juazeiro de estarem presentes em audiências, apregoando partes,
testemunhas e procuradores. 

Para  tanto,  alegam  que,  em  manifestação  anterior,  a  Corregedoria  firmou
entendimento nos seguintes termos:

"Nos termos do artigo 1º da Resolução Presi nº. 11, de  17 de março de 2016, "os dispositivos do
novo  CPC  que  tenham  auto-aplicabilidade  serão  imediatamente  implementados  em  toda  a
Justiça  Federal  da 1ª  Região"  e,  no caso,  não se inserindo mais dentre as  atribuições dos
senhores oficiais de justiça, elencadas no Código de Processo Civil,  a de estar presentes às
audiências, as atribuições de pregão poderão ser cometidas ao servidor que auxilia o juiz na
realização de tais atos processuais, sendo desnecessário, a nosso ver, regramento especifico no
particular que, todavia, poderá ser editado pela autoridade competente para tanto, conforme
Resolução PRESI/CENAG 06/2012, observadas as diretrizes gerais nela estabelecidas."

Instada a se manifestar, a juíza titular da unidade jurisdicional ponderou o seguinte:

A situação narrada é fundamentalmente diferente da realidade da Subseção de Juazeiro/Ba, que,
embora seja Vara Única com JEF Adjunto, conta com o quadro completo de oficiais de justiça,
vale dizer quatro servidores. O oficial de justiça que se encontrava de licença por motivo de
saúde familiar, em períodos intercalados, já retornou ao trabalho desde março do ano corrente.
Acrescente-se, ainda, a disponibilização de mais 01 (uma) vaga de oficial de justiça para esta
Subseção no último edital do SINAR (julho/2018). Paralelamente a isto, entretanto, a Secretaria
da Vara conta hoje com apenas dez servidores que, somados aos quatro servidores do apoio aos
gabinetes, exercem suas funções com um acervo acima de 14 mil processos físicos e 100 de PJe.
Somente de JEF tramitam mais de 7.500 processos.

No setor de distribuição contamos hoje tão somente com a força de trabalho de um servidor.
Ressalte-se, ainda, que foi  necessário  celebrar  um convênio  com uma universidade local,  a
UNEB, para tornar possível o serviço de atermação, exatamente com o objetivo de desafogar o
setor.

Tal  situação  é  consequência  do  grave  desfalque  do  quadro  que  tem  sofrido  a  Subseção.
Atualmente temos dois servidores requisitados por outros juízos, uma servidora em licença para
acompanhar cônjuge,  uma vaga oriunda de aposentadoria,  uma servidora removida para a
Seção da Bahia por motivo de saúde, além de uma outra servidora que há quase dois anos se
encontra em sucessivas licenças para tratamento da própria saúde, já tendo solicitado, também,
a sua remoção para a capital por motivo de saúde. Ou seja, seis servidores a menos.

O número de estagiários de nível médio e superior também é muito aquém do necessário para
fazer frente às demandas. A despeito disso, a previsão é de iminente perda desse auxílio tão
valioso,  conforme  comunicação  enviada  pelo  atual  Diretor  do  Foro  da  Bahia  a  todos  os
magistrados no mês de junho p.p, noticiando significativo corte de orçamento para o ano de
2019, ameaçando concretamente novas contratações.

Desde que assumi a Subseção de Juazeiro, em agosto de 2014, determinei que as audiências
fossem auxiliadas  por  oficial  de  justiça.  O  mencionado  acúmulo  de  processos  aguardando
audiência, reflexo do período em que me afastei em razão de licença maternidade,  sem que
houvesse, à época, juiz substituto, foi resolvido em grande parte pelo mutirão autorizado pela
COJEF e  realizado de  02  a  05  de  outubro  de  2017,  contando  com o auxílio  de  todos  os
servidores da Subseção, além de mais seis servidores que vieram de outras unidades, sendo as
audiências conduzidas por quatro magistrados. 
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A "situação excepcional" alegada pelos requerentes foi resolvida em grande parte, porém, diante
do  expressivo  número  de  processos  distribuídos  cotidianamente  nesta  Subseção  (janeiro  a
junho/2018,  1.641  processos  distribuídos),  as  pautas  de  audiências  são  sempre  bastante
volumosas (30 a 40 audiências de JEF), num esforço  contínuo dos servidores e dos magistrados.
Esclareço, por oportuno, que costumo prolatar sentenças nessas audiências, fato que pode ser
comprovado com as estatísticas mensais.

Importante ressaltar  que, ao contrário do quanto alegado pelos signatários de que somente
auxiliariam nas audiências durante o período do mutirão, esse auxílio ocorre desde quando
iniciei  os trabalhos nesta Subseção (agosto/2014),  por entender,  desde então, ser  atribuição
destes.

Ademais,  conforme se verifica do relatório da CEMAN, no ano de 2017 foram  distribuídos
apenas 1.170 mandados aos quatro oficiais de justiça, uma média de 290 para cada em um ano
inteiro.  Some-se  a  isto  o  novo  projeto  de  gestão  dos feitos  que  está  sendo  paulatinamente
implantado, que busca, entre outras providências, diminuir o número de diligências a cargo dos
oficiais, priorizando-se o uso de e-mails e cartas de citação para feitos de execução fiscal, por
exemplo. Outro ponto a se considerar é que, contando com 04 oficiais de justiça, cada um ficaria
responsável pelas audiências em um único dia da semana, pois as audiências são designadas em
4 dias da semana (segunda a quinta). Ou seja, ainda assim terão 4 dias para o cumprimento dos
mandados.

Diante de tal panorama, percebe-se que o prejuízo à tramitação dos feitos seria ainda maior
caso não houvesse a participação dos oficiais de justiça nas audiências, uma vez que teríamos
que  deslocar  cotidianamente,  e  em  dois  turnos,  dois servidores  da  Secretaria  para  o
acompanhamentos das mesmas: um funcionando como secretário de audiências (responsável
pela gravação das audiências, pela digitação dos acordos, minutas das sentenças extintivas,
elaboração das atas, etc) e outro para apregoar e auxiliar na manutenção da ordem. Importante
frisar, neste momento, que, ao contrário do afirmado pelos requerentes,  a qualificação das
testemunhas  é  regularmente  realizada  por  um  estagiário  de  nível  médio  que  auxilia  na
Secretaria.

Afora  as  questões  administrativas  indicadas  pela  magistrada,  que  favorecem  a
conclusão no sentido da possibilidade operacional de cumulação da dupla atividade pelos oficiais de
justiça, tenho que a melhor leitura do art. 154, inciso IV, do CPC sugere que, embora não mais se
imponha a participação dos referidos auxiliares da justiça nas audiências, nada impede essa designação
pelo magistrado, tudo no âmbito da autonomia gerencial da unidade jurisdicional.

Com efeito, esse dispositivo é claro ao atribuir aos referidos servidores a função de
auxiliar o magistrado na manutenção da ordem. Nesse ponto, cabe trazer à baila a argumentação da
magistrada:

Com efeito, é praxe nesta Subseção a designação de audiências de JEF em pelo menos dois dias
na semana (um para a magistrada titular e outro para o substituto), com uma pauta de não
menos  que  30  processos.  Nesses  dias  em  especial,  há uma  aglomeração  de  pessoas
(procuradores, partes, testemunhas) no corredor de espera contíguo à sala de audiências. Um
espaço pequeno e não climatizado, em uma Subseção localizada em pleno sertão nordestino.
Muitas vezes as autoras são obrigadas a trazerem seus filhos pequenos, muitos ainda bebês. A
maioria  vinda de municípios distantes  de Juazeiro,  que chegam de madrugada.  Pessoas de
baixíssima renda e escolaridade. Em um outro dia da semana, realizam-se as audiências de
Vara, cíveis e criminais, que, apesar de serem poucas, envolvem maior complexidade em razão
dos assuntos e não raro grande número de testemunhas e partes.

Tenho, assim, que, no âmbito da atividade de colaboração para a ordem dos trabalhos,
é  facultado  ao  magistrado  gestor  da  vara  a  designação  de  oficiais  de  justiça  para  o  auxílio  na
organização  de  audiências,  especialmente  em  situações  em  que  essa  organização  se  revela
imprescindível,  como  ocorre  nas  audiências  previdenciárias,  em  que  o volume  de  trabalho  e  o
público-alvo, por si sós, justificam o incremento da colaboração por todos os servidores. Ademais, não
vislumbro ausência de razoabilidade na medida impugnada, considerando a descrição da rotina da vara
e o volume de trabalho a que submetidos os oficiais de justiça daquela subseção.

Registro, por fim, que o espírito de colaboração deve ser um exercício diário entre
aqueles que prestam atividade na Administração Pública, tudo em prol da oferta de um serviço de
qualidade ao cidadão. Com bem lembrou a magistrada, "as agruras no exercício de seu mister descritas
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pelos  ora  requerentes  são inerentes  à  natureza dos  próprios  processos  de  juizado,  especialmente
tratando-se de um número tão elevado de feitos, todos eles físicos, é bom ressaltar. Vale dizer, qualquer
servidor  designado  para  acompanhamento  de  audiências  estará  exposto  às  mesmas  condições
narradas, em nada modificadas pelo cargo que ocupa tal servidor. Todos estão prestando valiosos
serviços ao jurisdicionado, mesmo em face das difíceis condições de trabalho agravadas pela extrema
precariedade de instalações da sede". Desse modo, os desafios devem ser encarados com um problema
coletivo, e a busca da superação dos entraves e o aprimoramento da prestação jurisdicional integram a
missão de todos aqueles que fazem parte do Poder Judiciário.

Ante essas considerações, determino o arquivamento dos presentes autos.

Comunique-se aos interessados.

Desembargadora Federal MARIA DO CARMO CARDOSO
Corregedora Regional da Justiça Federal da 1ª Região

Documento assinado eletronicamente por Maria do Carmo Cardoso, Corregedora Regional da
Justiça Federal da 1ª Região, em 23/08/2018, às 13:34 (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 6674559 e o código CRC D2483F92.
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