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SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO
Avenida Paulista, 1912 - 5º andar - Bairro Cerqueira Cesar - CEP 01310-924 - São Paulo - SP - www.jfsp.jus.br 

MANIFESTAÇÃO Nº 6404569, DE 07/01/2021 - SP-CM-CEUNI/SP-CM-NUCM

MM. Juíza Corregedora da CEUNI,
 
Como esclarecimento inicial, o quadro de lotação ideal de Oficiais de Justiça da CEUNI  é de 207 (duzentos e sete)

Analistas Judiciários.
A lotação atual está em 178 (cento e setenta e oito) Oficiais de Justiça ativos, sendo:
- 154 (cento e cinquenta e quatro) Oficiais em trabalho presencial (86,51%)
- 02 (dois) Oficiais em teletrabalho no Setor de Digitalização (1,12%)
- 02 (duas) Oficiais em licença gestante (1,12%)
- 20 (vinte) Oficiais, que protocolaram processos SEI, com alegação de grupo de risco (11,23%).
Os Oficiais estão divididos em 10 equipes de trabalho, com um Coordenador por equipe (2ª A, 2ª B, 3ª A, 3ª B, 4ª A, 4ª

B, 5ª A, 5ª B, 6ª A e 6ª B).
Todos os procedimentos de trabalho aqui adotados sempre foram conversados, votados e definidos em comum acordo.
Atendendo a inúmeras solicitações dos próprios Oficiais de Justiça, a Sala 52, de uso exclusivo dos Oficiais, foi

reaberta em 20/06/2020, com autorização da Diretoria do Foro, conforme expediente SEI nº 0016043-45.2020.403.8001.  
Nesse mesmo processo SEI, foi autorizada pela E. Corregedoria a ampliação dos prazos para cumprimento dos

mandados, recebidos durante o teletrabalho extraordinário do Poder Judiciário (20/03 a 26/07/2020), em virtude da pandemia mundial de
Covid 19, prazo esse que se encerrará em 28/01/2021.

No dia 20/03/2020, data de início do teletrabalho extraordinário, no Sistema PJe havia 5.638 (cinco mil, seiscentos e
trinta e oito) mandados distribuídos para cumprimento pelos Oficiais de Justiça.  No dia 27/07/2020, dia do início do retorno gradual ao
trabalho presencial, eram cerca de 22.500 (vinte e dois mil e quinhentos) mandados. O ano de 2020 terminou com 11.096 (onze mil e
noventa e seis) mandados para cumprimento. 

Hoje, dia 08/01/2021, na caixa da CEUNI, no Sistema PJe, são 10.720 mandados pendentes de cumprimento, sendo
3.515 (três mil, quinhentos e quinze) mandados em carga com os 20 Oficiais do grupo de risco, ou seja, 32,78% do total.  Os demais
Oficiais que retornaram ao trabalho presencial (154), têm em carga 7.205 (sete mil e cinco) mandados, 67,22% do total.

Feitos esses esclarecimentos e em atenção ao determinado, informo que os plantões ordinários continuam sendo feitos,
desde o restabelecimento gradual das atividades presenciais nessa Subseção Judiciária de São Paulo, que ocorreu em 27/07/2020, nos
mesmos termos e, obedecendo rigorosamente, a Portaria PRES/CORE nº 10/2020, artigo 4º, parágrafos 1º e 2º.

 

 
Importante lembrar, nesse aspecto, que a atividade laboral do cargo de Oficial de Justiça é essencialmente externa e,

apesar de todos os esforços para obtenção de e-mails, alguns mandados/ofícios ainda precisam ser cumpridos de maneira presencial.
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Acrescento também que o prédio da FUNCEF está com vários andares vazios desde maio/2020, época da mudança de
endereço da CEF (para a Avenida Paulista, 750).

Aqui no prédio, em trabalho presencial, estão a CEUNI (5º andar) e a Polícia Federal, instalada no 10º andar.
A Sala 52, disponibilizada para os Oficiais de Justiça, nunca teve sua capacidade de utilização completa, com mais de

dezessete Oficiais ao mesmo tempo. Tampouco houve sua utilização por contingente de servidores superior ao que determina a Portaria
acima citada.

As mesas disponíveis para utilização estão sinalizadas. A sala é bem ampla, clara e arejada.
Para maior clareza e visualização, seguem fotos anexas.
O setor administrativo da CEUNI não ocupa o mesmo ambiente da Sala dos Oficiais de Justiça. Estamos instalados na

Sala 51.
A indicação dos Oficiais para comparecimento presencial no plantão é feita e administrada pela própria turma de

plantão, mediante prévio agendamento e, até o presente momento, não houve nenhum tipo de incidente ou reclamação sobre
tal procedimento.

Importante também salientar o fornecimento dos EPIs (equipamento de proteção individual) para todos os Oficiais de
retornaram ao trabalho presencial, nos termos da recomendação técnica feita pelo Núcleo de Saúde da Justiça Federal e prontamente
providenciada pela Diretoria do Foro.  Agora em janeiro/2021 será entregue o 2º kit (máscaras, luvas e aventais descartáveis e álcool em
gel à disposição aqui na Central) para todos os Oficiais.    

Por fim, deixo mais uma vez registrado que a grande maioria dos Oficiais aqui lotados, sempre solicitaram e preferem
vir pessoalmente para utilização dos equipamentos disponíveis, uma vez que os computadores e impressoras são mais rápidos e robustos,
a rede disponibilizada é mais segura, o que facilita muito a impressão e certificação dos mandados, tanto no Sistema PJe, como no
Sistema do JEF.

Estou à disposição para qualquer outro tipo de esclarecimento e, se necessário, participar da reunião para  explicar todas
as questões, insistentes e repetidamente apresentadas pelo Sintrajud.

 

Documento assinado eletronicamente por Adriana Faro de Oliveira, Diretora da Central de Mandados Unificada, em 08/01/2021,
às 16:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf3.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 6404569 e o código CRC AB5B6075.
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