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Excelentíssima Senhora Desembargadora Federal 
MARISA SANTOS 
Corregedora 
Corregedoria Regional da Justiça Federal da 3ª Região 

 
 

 

 

 

 

Processo nº 0000308-38.2021.4.03.8000 
Resposta da Sra. Diretora da CEUNI sobre a convocação à atividade 
presencial para os oficiais de justiça durante os plantões ordinários. 
Assertivas que não respondem à situação e que se distanciam da 
realidade. 

 

 

 

 
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL 

NO ESTADO DE SÃO PAULO – SINTRAJUD, entidade sindical já qualificada 

nos autos do expediente em epígrafe, vem, respeitosamente, à presença de 

Vossa Excelência, por seu diretor adiante assinado, expor e ao final requerer. 

 

O Sindicato apresentou requerimento à r. Corregedoria para narrar a 

postura da Sra. Diretora da Central de Mandados Unificado da Subseção 

Judiciária de São Paulo, Adriana Faro de Oliveira, que convocou diversos 

Oficiais para o trabalho presencial nos plantões. 

 

Tal atitude, já relatada inúmeras vezes, é absolutamente temerária, 

porque há um acentuado aumento dos casos de contaminação pelo coronavírus, 

sobretudo em São Paulo. Essa E. Corregedoria determinou à Exma. Sra. Juíza 

Corregedora da Central a manifestação do prazo de 2 (dois) dias. 

 

Por conta disso, a Sra. Diretora da CEUNI, Sra. Adriana Faro, encaminhou 

“esclarecimentos” (Manifestação nº 6404569) endereçados à Exma. Juíza 
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Corregedora da CEUNI. Neste documento foram inseridas informações que não 

se respaldam na realidade, além do fato central que é a absoluta ausência de 

qualquer motivação para o descumprimento, por conta da Sra. Diretora, do artigo 

15º da Portaria PRES CORE 10/2020. 

 

Na manifestação nº 6404569 há um introito sobre alguns números e, para 

o que importa ao presente debate, a Sra. Diretora “justifica” a convocação a partir 

da aplicação do artigo 4º da Portaria 10/2020. 

 

Contudo, tal disposição se refere aos servidores do quadro que atuam 

internamente. Quanto ao labor do Sr. Oficial de Justiça, nos plantões, que é o 

específico assunto tratado neste expediente, deve ser aplicado o artigo 15º, cuja 

literalidade não permite qualquer tergiversação, senão vejamos: 

 

Art. 15. Os magistrados e servidores em plantão ordinário 
ficam dispensados de comparecimento pessoal nos fóruns, 
prédios e demais unidades administrativas da Justiça 
Federal da 3ª Região, devendo avaliar a necessidade de 
comparecimento pessoal na hipótese de urgência ou risco de 
perecimento de direito, que ocorrerá tão somente se 
demonstrada a insuficiência da utilização dos sistemas 
eletrônicos. (grifo nosso) 

 

Repetimos que a irresignação do Requerente se refere ao fato de que há 

convocação para o comparecimento na CEUNI durante os plantões ordinários, 

o que contraria frontalmente o já citado artigo 15º, e que poderia ser evitado, já 

que existem meios técnicos e tecnológicos suficientes para o exercício das 

funções à distância, notadamente para receber os mandados pela via eletrônica, 

sem a necessidade de comparecimento à unidade, para cumpri-los. 

 

A Sra. Diretora, mesmo ciente de tal possibilidade (envio dos mandados 

por meio eletrônico, para evitar presença na unidade em que está instalada a 

CEUNI), exige que os Oficiais compareçam ao local e assim, ficam suscetíveis 

aos riscos do coronavírus. 
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Sobre a aplicação do artigo 15º, note, não há uma única menção em sua 

manifestação, pois é evidente que a convocação para o comparecimento 

presencial nos plantões viola a determinação ali descrita. 

 

Aliás, a Sra. Diretora tenta “justificar” o clamoroso descumprimento do art. 

15º a partir de uma suposta “opção” dos próprios Oficiais, que “preferem vir 

pessoalmente”, o que não corresponde com a realidade. Com o devido respeito, 

além de não ter apresentado um único documento a respaldar tal informação, a 

suposta “opção” não se sobrepõe ao que consta no artigo 15º da Portaria 

10/2020. 

 

Também causou estranheza a assertiva da Sra. Diretora, no sentido de 

que todos os procedimentos de trabalho adotados seriam sempre “conversados, 

votados e definidos em comum acordo”. Questiona-se: houve votação para o 

trabalho presencial nos plantões? Quando ocorreu? Qual foi a forma de votação? 

 

De igual forma não foram apresentados documentos aptos a comprovar a 

afirmação. Na realidade, a convocação partiu da Sra. Diretora sem nenhum 

diálogo, em violação ao artigo 15º, com exposição desnecessária aos riscos de 

contágio, o que motivou o Sindicato a apresentar inúmeros reclamos, como é 

expressamente mencionado na sua manifestação. 

 

Percebe-se, pelos esclarecimentos prestados pela Sra. Diretora, que há 

evidente descumprimento do artigo 15º da Portaria 10/2020, motivo pelo qual 

reitera-se o pedido inicial. 

 

Termos em que, 
Pede Deferimento. 

São Paulo, 14 de janeiro de 2021. 

 

 

 
TARCÍSIO FERREIRA 


