
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
 

RELATÓRIO E VOTO

 

R E L A T Ó R I O

 

O Exmo. Sr. Desembargador Federal  OLINDO MENEZES (Relator): — Cuida-se de recurso administrativo interposto pela  Federação Nacional  das Associações de Oficiais de Justiça
Avaliadores Federais - FENASSOFAZ, contra decisão do Juiz Federal Coordenador da CEMAN/SJDF, a qual, invocando os termos da Resolução  PRESI/CEMAG nº 6/2012, indeferiu o pedido de rodízio de Oficiais
de Justiça dentro da mesma zona geográfica, por entendê-lo devido apenas entre zonas geográficas.

Para a decisão recorrida, que se arrimou no Parecer da ASJUR, “(...) 13. O zoneamento geográfico e a periodicidade do rodízio nas zonas geográficas devem ser estabelecidos no âmbito das Seções
Judiciárias, em sede de matéria residual não vedada pela Resolução PRESI/CENAG nº 6/2012”. Observa, ainda, que, a prevalecer a tese do  recurso, no caso (hipotético) de conter a zona geográfica apenas uma
localidade, o rodízio seria impossível, tornando ocioso o rol exemplificativo do art. 1º, § 8º, II, da  Resolução PRESI/CENAG nº 6/2012.

Sustenta a recorrente que o “...sistema de rodízio implementado regulamentado pela Portaria Ceman nº 6840656 (anexa), de 2018, que determina que os oficiais de justiça devem realizar rodízios
entre as zonas geográficas existentes, não podendo haver repetição de zona até o fim do ciclo”, é ilegal, porque viola a Resolução Presi/Cenag 6/2012-TRT-1ª Região, não se mostrando adequada à melhor solução
jurídica para o caso.” e “que as interpretações adotadas pelos pareceres Asjur ns. 150/2019 e 115/2019, que concluíram que o sistema de rodízio entre as zonas geográficas, instituído pela Portaria 6840656, estão
equivocadas”.

Processado o recurso, a Divisão de Legislação de Pessoal — DILEP manifesta-se pelo não provimento, anotando que “o Exmo. Sr. Coordenador da CEMAN procurou dar a melhor solução ao
comando da resolução, dentro dos estritos limites da matéria residual não vedada e fê-lo norteado pelo princípio da eficiência, com foco em uma gestão pública inteligente  e zelo pela eficácia e eficiência dos
trabalhos.”.

É o relatório.

 

 
V O T O

 

O Exmo. Sr. Desembargador Federal OLINDO MENEZES (Relator): —  A Resolução PRESI/CENAG nº 6, de 15/03/2012, que aprovou o Regulamento Geral das Centrais de Mandados da
Justiça Federal da 1ª Região, contendo normas gerais de funcionamento dessas unidades, bem como para as atividades dos Oficiais de Justiça, dispõe que:[1]

Art. 1º Em cada seção e subseção Judiciária da Justiça Federal da 1ª Região funcionará  um serviço centralizado de execução de mandados denominado Central de Mandados – Ceman,

para realizar  as atividades relativas ao recebimento, à organização, ao acompanhamento e ao cumprimento de todos ao mandados judiciais oriundos de todas as varas da respectiva

localidade.[...]

§ 3º Nas seções e subseções judiciárias com mais de cinco varas federais, a coordenação do serviço de execução de mandados será  delegada ao  vice-diretor do foro ou vice-diretor da

subseção.

(...)

§ 8º Ao diretor do foro da seção judiciária, ouvidos os diretores de subseções judiciárias vinculadas, incumbe regulamentar, por meio de Portaria, matéria residual não vedada por este
Regulamento, relativa ao funcionamento interno da Ceman, nos termos do art. 4º, VI, a, da Resolução/CJF 79, de 19/11/2009, exemplificativamente:

I – zoneamento geográfico relativo ao âmbito de atuação da Ceman;

II – periodicidade do rodízio dos oficiais de justiça nas zonas geográficas;

III – delimitação das localidades próximas à sede para os quais o deslocamento do oficial de justiça em diligência  não ensejará  pagamento de diárias;

IV – periodicidade de freqüência  dos Oficiais  à sede da seção ou subseção, observado o limite mínimo deste Regulamento;

V – garantia da proporcionalidade de distribuição de mandados aos Oficiais, observados requisitos objetivos, como tamanho da zona geográfica, periculosidade, distância da sede;

VI – delegação, quando for o caso, da coordenação técnica da Ceman.

(...)

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

(...)

XIII – executar as ações  necessárias ao rodízio  dos oficiais de justiça nas zonas geográficas, propondo  ao juiz coordenador  as alterações  julgadas necessárias  no zoneamento. (...)

Art. 5º A área de atuação das Cemans coincide com a jurisdição definida pelo Tribunal, com indicação dos municípios que a compõem.

§ 1º Para efeito de distribuição  e cumprimento de mandados, o território dos municípios e do Distrito Federal jurisdicionados  à 1ª Região será dividido em tantas zonas geográficas

quantas forem necessárias, numeradas sequencialmente, sendo definidas em Portaria do diretor do foro, podendo esse zoneamento ser alterado por conveniência do serviço.

§ 2º É permitida a permuta entre oficiais de justiça lotados em quaisquer zonas geográficas, a pedido, desde que haja expressa anuência do juiz coordenador.

(...)

Art. 6º Os oficiais de justiça, quando do cumprimento dos mandados nos respectivos zoneamentos geográficos, obedecerão a sistema de rodízio, com periodicidade  a ser definida  pelo

diretor do foro ou da Subseção, observando-se o mínimo de 1 rodízio a cada 2 anos, respeitando-se a paridade na distribuição de mandados e os critérios de proporcionalidade.

Parágrafo único. O oficial de justiça poderá ser convocado a cumprir mandados em outra zona geográfica, quando necessário, de modo a garantir a paridade.

 (...)

A recorrente se insurge contra a decisão proferida pelo Juiz Federal Coordenador da Ceman-SJDF, de 06/09/2019, desse teor (8859385)[2]:

CONSIDERANDO:

a) a Resolução Presi/Cenag 6, de 15 de março de 2012, que aprovou o Regulamento Geral das Centrais de Mandados da Justiça Federal da 1ª  Região, contendo normas gerais de

funcionamento dessas unidades, bem como para as atividades dos oficiais de justiça no âmbito da Justiça Federal da 1ª Região;

b) o fato de que a Resolução Presi/Cenag 6, de 15 de março de 2012, que aprovou o Regulamento Geral das Centrais de Mandados da Justiça Federal da 1ª Região, não exclui nenhuma

situação ordinária da participação obrigatória no rodízio;

c) a Resolução Presi/Cenag 40, de 20 de setembro de 2016, que alterou a Resolução Presi/Cenag 6, de 15 de março de 2012;

d) a Portaria 6394944, 05 de julho de 2018, da Diretoria do Foro da Seção Judiciária do Distrito Federal,  que delegou ao Vice-Diretor  do Foro desta Seção Judiciária do DF, a

coordenação do serviço de execução de mandados, devendo ser denominado, nessa função, Juiz Coordenador da CEMAN;

e) as especificidades e a necessidade de ajustes de medidas que visem aperfeiçoar as rotinas de trabalho para agilizar o cumprimento das determinações judiciais;

f) e, ainda, o Despacho Diref 8695975;

ACOLHER, em sua  integralidade,  o Parecer  da ASJUR 8669193,  para CONHECER e INDEFERIR o PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO (SEI nº 8410217,  complementada por  SEI

nº 8656640) ofertado pela Federação Nacional das Associações de Oficiais de Justiça Avaliadores Federais - FENASSOJAF, e, ainda, consequentemente a manutenção da DECISÃO SEI

nº 8343905, mantendo-se o rodízio dos Oficiais de Justiça tal como estipulado na novel Portaria 6840656.

2. Como foi dito, a pretensão da recorrente consiste em que o  rodízio de Oficiais de Justiça se dê dentro da mesma zona geográfica, e não entre zonas geográficas, segundo a determinação da Seção
Judiciária do Distrito Federal, através de Portaria DIREF nº 446, de 2017, alterada pela Portaria Ceman nº 6840656, de 2018, que estariam em rota de colisão com a Resolução PRESI/SENAG nº 6, de 15/03/2012.

A tese é a de que o “...sistema de rodízio implementado regulamentado pela Portaria Ceman nº 6840656 (anexa), de 2018, que determina que os oficiais de justiça devem realizar rodízios entre as
zonas geográficas existentes, não podendo haver repetição de zona até o fim do ciclo”, é ilegal, porque viola a Resolução Presi/Cenag 6/2012-TRT-1ª Região, não se mostrando adequada à melhor solução jurídica para
o caso.”

Para justificar o (suposto) conflito entre o disposto na Portaria DIREF nº 446, de 2017, alterada pela Portaria Ceman nº 6840656, de 2018, que usaria a expressão “entre zonas geográficas”, e a
Resolução PRESI/SENAG nº 6, de 15/03/2012, que aludiria à expressão “nas zonas geográficas”, a recorrente faz uso da interpretação gramatical nesses termos:   

Pelas normas gramaticais vigentes, da forma como redigida a norma, especialmente no que se refere a redação do final do inciso II, § 8º, do artigo 1º da Resolução nº 6, de 2013 (“nas zonas

geográficas”), a única interpretação possível é aquela que emprega a preposição na sua função precípua, ou seja, dentro de algum lugar. Dessa forma, pela análise gramatical dos termos

empregados na redação do referido inciso, bem como em relação ao empregado no artigo 6º (“nos respectivos zoneamentos zoneamentos geográficos”), percebe-se o uso das preposições

“nas” e “nos” (contração entre a preposição “em” mais o artigo definido “as” e “os”), seguido pelo adjunto adverbial de lugar (no caso em questão, “zonas geográficas” e “zoneamentos

geográficos”), que significa “dentro de algum lugar”, e “não de um lugar para outro” – conforme interpretação dada pelo parecer.

Veja-se que a preposição “entre” é aquela que indicaria posição intermediária, ou seja, quando há um trânsito entre uma coisa e outra, uma situação e outra, um lugar e outro.

A administração da Seção Judiciária do Distrito Federal, entretanto, na implementação do sistema do rodízio, interpretou as preposições “nas” presentes na Resolução de 2012 como se

tivesse mesmo sentido da preposição “entre”, apesar de se tratar de expressões com aplicações e significados distintos. Desse modo, a sistemática adotada, regulou além da matéria residual,

dando interpretação diversa à norma geral, no caso, normatizando o rodízio “entre zonas”, violando tal norma que prevê o rodízio “nas zonas”.

[...] Todavia, quando da edição da Portaria Ceman nº 6840665, de 2018, ao dispor acerca da implementação do sistema do rodízio, a Administração interpretou de maneira equivocada os

termos “nas”, regulando não só a periodicidade dos rodízios, mas também dando interpretação à forma de realização do rodízio. Com essa interpretação, o rodízio que era realizado dentro
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da (na) zona geográfica, passou a ser realizado entre zonas distintas.

Diante do significado semântico das preposições não resta dúvida, então, de que, gramaticalmente, os referidos itens do rodízio dentro de cada zona geográfica.

3. Com a devida vênia, a interpretação da Resolução PRESI/CENAG nº 6, de 15/03/2012, deve ser feita de forma sistemática, com atenção para o seu sentido e sua finalidade, e não de forma
seccionada e gramatical, por um jogo de palavras isoladas.

O sentido funcional do rodízio dos oficiais de justiça reside no desempenho das suas funções de forma impessoal, que inegavelmente tem maior possibilidade de ser obtida de forma mais eficiente pelo
revezamento dos oficiais de justiça avaliadores entre as diversas zonas geográficas de atuação, que no Distrito Federal, ao que consta, são em número de dez.  

Ao afirmar que aos diretores do foro, ouvidos os diretores de subseções,  incumbe regulamentar, por meio de Portaria, matéria residual não vedada naquele normativo, confere-lhes (a Resolução
6/2012) delegação para disciplinar, entre outros itens, o zoneamento geográfico relativo ao âmbito de atuação da Ceman, e a periodicidade do rodízio dos oficiais de justiça nas zonas geográficas (art. 1º, § 8º, I e
II).

Nas seções e subseções judiciárias com mais de cinco varas federais, que é o caso do Distrito Federal, a coordenação do serviço de execução de mandados será delegada ao vice-diretor do foro, sendo
nesse sentido editada a Portaria DIREF nº 446, de 2017, alterada pela Portaria Ceman nº 6840656, de 2018, que em absoluto não contrariam a Resolução PRESI/CENAG nº 6, de 15/03/2012.

O referido objetivo institucional — atuação funcional dos oficiais de justiça isenta eventuais laços subjetivos locais que possam surgir com o tempo de trabalho — é obtido pelo rodízio entre as
diferentes zonas geográficas, não tendo sentido que se limite, a despeito de alguma prática que tenha havido nesse sentido, aos limites de cada zona em separado.  

Para  efeito de distribuição e cumprimento de mandados, o território dos municípios e do Distrito Federal jurisdicionados  à  1ª Região será  dividido em tantas zonas geográficas quantas forem
necessárias, numeradas sequencialmente, sendo definidas em Portaria do diretor do foro, podendo esse zoneamento ser alterado por conveniência do serviço (Resolução, art. 1º, § 1º).

Os oficiais de justiça, quando do cumprimento dos mandados nos respectivos zoneamentos geográficos, obedecerão a sistema de rodízio, com periodicidade a ser definida pelo diretor do foro ou
da Subseção, observando-se o mínimo de 1 (um) rodízio a cada 2 (dois) anos, respeitando-se a paridade na distribuição de mandados e os critérios de proporcionalidade (art. 6º).

A atuação do oficial de justiça em uma zona geográfica pode ocorrer em virtude do rodízio, em si mesmo, até que se esgotem as zonas, ou ainda, e em caráter excepcional, pela permuta entre oficiais
de justiça lotados em quaisquer zonas geográficas, a pedido, desde que haja expressa anuência do juiz coordenador (art. 5º, § 2º), mecanismo com o qual poderá ser contornada alguma dificuldade incomum com a qual
se depare o oficial de justiça no exercício da sua atividade.

A mais disso, o oficial de justiça poderá ser convocado a cumprir mandados em outra zona geográfica, quando necessário, de modo a garantir a paridade (art. 6º, parágrafo único).

Não se divisa, dessa forma, como possa o salutar sistema de rodízio dos oficiais de justiça avaliadores entre zonas geográficas atentar contra o princípio da eficiência, previsto na Constituição (art. 37),
tampouco com a Resolução 240/2016-CNJ, que instituiu a Política Nacional de Gestão de Pessoas.

Diversa, e contrariamente, a sistemática vai justamente ao encontro da busca da eficiência, da impessoalidade funcional e da boa gestão de pessoas no âmbito da Justiça Federal da 1ª Região, contexto
no qual nego provimento ao recurso, com toda a vênia da recorrente.

É o voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

[1] Os preceitos que serão objeto de interpretação sistemática neste voto são transcritos com negrito.

[2] Em 12/06/2019, foi proferida decisão de teor semelhante, agora com base no Parecer da ASJUR 6824174.

 

 
E M E N T A

 

ADMINISTRATIVO. OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES. CENTRAL DE MANDADOS/CEMAN. RESOLUÇÃO PRESI/CENAG Nº 6/2012. RODÍZIO DE OFICIAIS DE JUSTIÇA ENTRE AS
ZONAS GEOGRÁFICAS. SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. EFICIÊNCIA E IMPESSOALIDADE NO CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. Recurso administrativo interposto pela Federação Nacional das Associações de Oficiais de Justiça Avaliadores Federais - FENASSOFAZ, contra decisão do Juiz Federal Coordenador da CEMAN/SJDF, a qual,
invocando os termos da Resolução  PRESI/CEMAG nº 6/2012, indeferiu o pedido de rodízio de Oficiais de Justiça dentro da mesma zona geográfica, por entendê-lo devido apenas entre zonas geográficas.

2. Ao prever que aos diretores do foro, ouvidos os diretores de subseções,  incumbe regulamentar, por meio de Portaria, matéria residual não vedada naquele normativo, confere-lhes (a Resolução 6/2012) delegação
para disciplinar, entre outros itens, o zoneamento geográfico relativo ao âmbito de atuação da Ceman, e a periodicidade do rodízio dos oficiais de justiça nas zonas geográficas (art. 1º, § 8º, I e II).

3. Os oficiais de justiça, quando do cumprimento dos mandados nos respectivos zoneamentos geográficos, obedecerão a sistema de rodízio, com periodicidade  a ser definida  pelo diretor do foro ou da Subseção,
observando-se o mínimo de 1 (um) rodízio a cada 2 (dois) anos, respeitando-se a paridade na distribuição de mandados e os critérios de proporcionalidade (art. 6º).

4. Nas seções e subseções judiciárias com mais de cinco varas federais, que é o caso do Distrito Federal, a coordenação do serviço de execução de mandados será  delegada ao vice-diretor do foro, sendo nesse sentido
editada a Portaria DIREF nº 446, de 2017, alterada pela Portaria Ceman nº 6840656, de 2018, que em absoluto não contrariam a Resolução PRESI/CENAG nº 6, de 15/03/2012.

5. A interpretação da Resolução PRESI/CENAG nº 6, de 15/03/2012, deve ser feita de forma sistemática, com atenção para o seu sentido e sua finalidade. O sentido funcional do rodízio dos oficiais de justiça reside no
desempenho das suas funções de forma impessoal, que inegavelmente tem maior possibilidade de ser obtida, e de forma mais eficiente, pelo revezamento dos oficiais de justiça avaliadores entre as diversas zonas
geográficas de atuação. 

6. Não se divisa como possa o salutar sistema de rodízio dos oficiais de justiça avaliadores entre zonas geográficas atentar contra o princípio da eficiência, previsto na Constituição (art. 37), tampouco com a Resolução
240/2016-CNJ, que instituiu a Política Nacional de Gestão de Pessoas.

7. Não provimento do recurso.

 

A C Ó R D Ã O

 

Decide o Conselho de Administração negar provimento ao recurso, à unanimidade.

Conselho de Administração do TRF da 1ª Região – Brasília, 07 de maio de 2020.

 

Desembargador Federal OLINDO MENEZES, Relator

 

Documento assinado eletronicamente por Olindo Menezes, Desembargador Federal, em 15/05/2020, às 19:02 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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