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MANIFESTAÇÃO Nº 6427859, DE 18/01/2021 - SP-CM-CEUNI/SP-CM-NUCM

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CORREGEDORA
REGIONAL

 

Venho prestar as informações solicitadas por Vossa Excelência, nos seguintes termos:
A convocação para comparecimento pessoal de oficiais no período de plantão ordinário

sempre foi feita nos termos da Portaria PRES/CORE nº 10/2020.
Os oficiais de justiça estão distribuídos em dez turmas (com pelo menos quinze

integrantes), de modo que, ordinariamente, cada oficial realiza em média dois plantões por mês.
A publicação dos dias de plantão de cada turma, com o nome dos respectivos

integrantes, é feita com periodicidade mensal, por meio de Portaria.
No dia do plantão, o oficial, de acordo com a turma de que participa (e desde que tenha

retornado ao trabalho presencial / não tenha se declarado integrante de grupo de risco) permanece de
sobreaviso, de modo a atender as diligências urgentes que tiverem de ser realizadas no mesmo dia.

Cada turma, em tais dias, decide quais serão os oficiais que comparecerão pessoalmente
à Central, respeitado o limite de 40% de servidores para atividades presenciais.

Os oficiais plantonistas não são compelidos a permanecer o dia todo na Central, mesmo
porque o objetivo do plantão é o cumprimento das diligências.

Todavia, é comum que permaneçam na central e utilizem o dia de plantão para
elaboração das certidões a serem exaradas após o cumprimento das diligências, iniciativa essa que parte
deles próprios, de forma espontânea (e não compulsória).

Isso porque a CEUNI conta com ferramentas de trabalho adequadas, como
computadores, impressoras, digitalizadoras e acesso à internet, o que facilita a finalização da diligência
(com a elaboração da certidão respectiva).

Sendo estas as informações a serem prestadas, ponho-me à disposição de Vossa
Excelência para outros esclarecimentos que entender convenientes.

 

Documento assinado eletronicamente por Paula Mantovani Avelino, Juíza Federal Corregedora da
CEUNI, em 18/01/2021, às 18:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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