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DECISÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 0006960-38.2015.4.01.8000

 

Vistos, etc.

 

O eg. Conselho da Justiça Federal encaminhou a esta Corregedoria Regional consulta
formulada pelos Oficiais de Justiça Avaliadores Alysson Ribeiro de Souza (Matrícula RO 380255) e
Victor Begnini Costa (Matrícula RO 380250), ambos lotados na Subseção Judiciária de Guarajá-Mirim,
Estado de Rondônia,  por se tratar de assunto afeto à atribuição deste órgão. Diante da disposição
inscrita no inciso II do artigo 76 do Provimento COGER 38/2009, e do esclarecimento prestado pelos
Consulentes sobre a subsistência do interesse no exame da matéria, foram os autos encaminhados ao
MMº. Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado de Rondônia que, após solicitar
manifestação  à  ASJUR/DIREF,  e  aprovar  o  parecer  por  ela  elaborado,  os  fez  retornar  a  esta
Corregedoria Regional, razão por que passo ao exame da questão enunciada. 

 

Estabelece o artigo 111, inciso III, e seu parágrafo 2º, do Provimento Geral:

 

 

" art. 111. O plantão deve ocorrer em todas as subseções judiciárias, observando-se, ainda, o seguinte:

 

  (......)

 

   III. nos finais de semana, nos feriados, nos pontos facultativos e nos recessos (Lei n. 5.010/66, art. 62),
o plantão das subseções judiciárias será realizado pelo plantonista da sede da Seção Judiciária, salvo
nas subseções judiciárias com mais de uma vara federal, que realizarão seu próprio plantão, as exceções
a seguir elencadas:

 

   (.....)

 

   2º.  Em  toda  subseção  judiciária  deverá  permanecer  pelo  menos  01  (um)  servidor  plantonista,
responsável pelos procedimentos executórios das medidas determinadas pelo juiz plantonista, bem assim
para a orientação dos jurisdicionados quanto ao correto direcionamento dessas demandas durante o
período e demais providências que visem evitar o perecimento do direito".

 

Como se vê, por força da regra enunciada no caput do dispositivo, em combinação
com o  disposto  no  inciso  III  e  parágrafo  2º,  os  plantões  nos  finais  de  semana,  feriados,  pontos
facultativos e recessos deve ocorrer em todas as subseções judiciárias da Justiça Federal da 1ª Região,

:: SEI / TRF1 - 1447804 - Decisão :: https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

1 de 4 18/12/2015 16:36



ser realizado por juiz plantonista da sede da Seção Judiciária, quando se tratar de subseção judiciária
composta por vara única, ou pelo juiz plantonista indicado nas exceções ali estabelecidas - dentre as
quais não está inserida a Subseção Judiciária de Guajará-Mirim (RO), e contar com pelo menos um
servidor plantonista da própria subseção judiciária, "responsável pelos procedimentos executórios das
medidas determinadas pelo juiz plantonista, bem assim para a orientação dos jurisdicionados quanto
ao correto direcionamento dessas demandas durante o período e demais providências que visem evitar
o perecimento do direito". Não se exige que esse servidor, da própria subseção judiciária, seja o diretor
da  secretaria  mas,  evidentemente,  o  atendimento  às  partes  que  demandam o  plantão  judicial  e  a
responsabilidade pelos procedimentos executórios são atribuições próprias de servidor que expede os
atos necessários ao cumprimento das decisões judiciais, assim o diretor de secretaria, seu substituto
designado  ou,  no  período  de  plantão,  qualquer  outro  servidor  designado  e  capacitado  para  as
atribuições  conferidas  ao  plantonista,  que  não  se  confundem  com  as  atividades  relacionadas  ao
cumprimento de mandados ou acompanhamento de audiências.

 

Aliás, de acordo com o artigo 6º, parágrafo único, da Resolução CNJ nº. 71/2009
(dispõe sobre regime de plantão judiciário), “durante todo o período de plantão ficarão à disposição do
juiz ou desembargador encarregado pelo menos um servidor e um oficial  de justiça indicados por
escala pública ou escolhidos de comum acordo pelo plantonista”. A letra do artigo 109, caput, do
próprio Provimento Geral também se refere ao oficial de justiça, ao estabelecer que "a portaria mensal
de escala do juiz e servidores (diretor de secretaria e oficial de justiça) plantonistas deverá conter a
designação de seus substitutos eventuais, segundo as peculiaridades locais, e observar o sistema de
rodízio, de acordo com a sequência numérica crescente das varas".

 

Assim, a interpretação sistemática dos dispositivos do Provimento COGER 38/2009,
relativos  ao  plantão  judicial,  e  da  Resolução  CNJ  71/2009,  põem  em  evidência,  ao  ver  desta
Corregedoria Regional, que este, nos finais de semana, feriados, pontos facultativos e recessos, devem
ser cumpridos, nas subseções judiciárias que abriguem vara única e nas exceções enunciadas, pelo juiz
plantonista indicado no inciso III do artigo 111 do primeiro dos mencionados diplomas regulamentares,
com um servidor da localidade à sua disposição, permanecendo na subseção judiciária destinatária "um
servidor plantonista responsável pelos procedimentos executórios das medidas determinadas pelo juiz
plantonista,  bem assim para  a  orientação dos  jurisdicionados,  quanto  ao  correto  direcionamento
dessas demandas durante o período e demais providências que visem evitar o perecimento do direito" 
e um oficial de justiça, sempre em sistema de rodízio, de modo que reste atendida a própria finalidade
que inspira a designação de juiz plantonista de outra localidade, nas subseções judiciárias dotadas de
vara única.  

 

A designação de um oficial de justiça da própria subseção judiciária, além do servidor
plantonista  local,  se  justifica  em  razão  da  própria  viabilidade  de pronta  execução  das  decisões
promanadas pelo juiz plantonista e pela circunstância de que os oficiais de justiça possuem atividades
próprias e regime de funcionamento diferenciado, previstos no Regulamento Geral das Centrais de
Mandados da Justiça Federal da 1ª Região - RESOLUÇÃO/PRESI/CENAG 6, de 15/03/2012, para
atender à dinâmica da atividade de cumprimento de mandados e, quando determinado, acompanhar
audiências.

 

No ponto trazido, dispõe o Regulamento da Ceman:
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" art. 3º Incumbe às Centrais de Mandados as atribuições estabelecidas pelo Regulamento de Serviço da
Justiça Federal, exemplificativamente:

 

  (.....)

 

  XII. elaborar e encaminhar ao juiz coordenador, para aprovação, as escalas de plantão dos oficiais de
justiça, remetendo-a, bem como a lista de telefones do plantão, a todos os interessados, dando-lhe ampla
divulgação;

 

   TÍTULO II

 

   DA FREQUÊNCIA, DO PLANTÃO E DAS FÉRIAS

 

   CAPÍTULO I

 

   DA FREQUÊNCIA DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA

 

   art. 41. Os oficiais de justiça comparecerão à Ceman, no mínimo, duas vezes por semana e sempre que
estiverem escalados para o plantão, quando deverão:

 

   I. registrar o seu comparecimento e frequência;

   II. receber os mandados que lhes foram distribuídos;

   III. devolver os mandados já cumpridos positiva ou negativamente, observado o disposto no art. 31;

   IV. devolver os mandados não cumpridos devidamente certificados, no caso de diligência negativa.

 

   art. 42. A frequência dos oficiais de justiça lotados na Ceman será controlada por meio de registro do
comparecimento nos dias de plantão e nas convocações.

 

   art. 43. Os demais servidores lotados na Ceman deverão comparecer diariamente à Justiça Federal,
cumprindo a jornada de trabalho prevista para os demais servidores da Secretaria Administrativa.

 

   CÁPITULO II

 

   DO PLANTÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA

 

   art. 44. Os plantões para o cumprimento de mandados de urgência serão prestados ininterruptamente,
inclusive nos fins de semana, feriados e recesso forense, cabendo ao diretor do foro disciplinar a escala
de plantão dos oficiais de justiça, observando-se:

 

   I. Nos dias de expediente forense, parte do cumprimento do plantão será presencial e será prestada na
sede da seção ou subseção judiciária, conforme estabelecido pelo diretor do foro;

   II. Durante o plantão presencial, os plantonistas poderão prestar auxílio no serviço interno da Ceman e
no atendimento ao público, em conformidade com as normas estabelecidas pelo diretor do foro;

   III. Fora do horário previsto para o plantão presencial e nos fins de semana, recesso e feriados, o
oficial  de justiça  plantonista  deverá permanecer sempre disponível  para contato  pelo  juiz  ou  pelo
diretor de secretaria plantonistas, preferencialmente em seu endereço residencial sempre acessível por
meio de contato telefônico (grifamos).

 

   art. 45. A escala de plantão será elaborada mensalmente, para os dias úteis e não úteis, e deverá ser
aprovada pelo  juiz  coordenador,  podendo  ser  revista a  qualquer  tempo,  de  modo  a se  satisfazerem
situações supervenientes.
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   Parágrafo único.  Será encaminhada por correio eletrônico,  além de ser  afixada na Ceman,  com
antecedência mínima de 5 (cinco) dias, a referida escala de plantão, para ciência dos oficiais de justiça,
devendo ser remetida também aos diretores de Secretaria e ao Diretor  do Foro da respectiva Seção
Judiciária,  acompanhada da relação atualizada de endereços e telefones dos oficiais  de justiça que
estiverem de plantão".

 

 

Assim, não há qualquer proibição ou impedimento de que sejam designados Oficiais
de Justiça das Subseções Judiciárias para o cumprimento de mandados e atos executivos determinados
pelo Juiz Federal plantonista da Seção Judiciária e devam ser cumpridos no território das referidas
subseções, antes recomendando-se tal providência, conforme já assinalado nas razões anteriormente
enunciadas, diante da própria dinâmica do serviço a ser prestado.

 

É  certo  que  as  particularidades  das  atribuições  dos  oficiais  de  justiça  não  se
identificam com as especificadas no Provimento Geral, artigo 111, inciso III, parágrafo 2º e exigem
sistemática diferenciada de frequência e de regime de plantão, já prevista em regulamento próprio,
sendo compatível com a compensação ou recebimento de pecúnia pelos dias efetivamente trabalhados
no plantão, ocorrendo ele no período de recesso forense de 19 de dezembro a 06 de janeiro, demais
feriados  e  nos  finais  de  semanda,  não  sendo  admitido,  para  esse  fim,  a  simples  permanência  de
sobreaviso  fora  das  dependências  da  subseção.  A  contrapartida  pela  efetiva  realização  de serviço
extraordinário, pelos oficiais de justiça, seja mediante paragento em pecúnia, seja mediante concessão
das correspondentes folgas compensatórias, há de cumprir as mesmas exigências preconizadas pelos
diplomas regulamentares em relação à prestação do serviço extraordinário pelos servidores da Justiça
Federal da 1ª Região.

 

Comunique-se o presente entendimento aos oficiais de justiça requerentes, à Diretoria
do Foro da Seção Judiciária de Rondônia e da Subseção Judiciária de Guarajá-Mirim, e às demais
diretorias de foro das seções e das subseções judiciárias da 1ª Região..

 

 

CARLOS MOREIRA ALVES

Corregedor Regional da Justiça Federal da 1ª Região

Documento assinado eletronicamente por Carlos Moreira Alves, Corregedor Regional da
Justiça Federal da 1ª Região, em 18/12/2015, às 10:21 (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 1447804 e o código CRC C4482A75.
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