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

 
 

 

 

 

 

 

Convocação à atividade presencial para os oficiais de justiça durante 
os plantões ordinários. Situação alarmante do contágio pelo 
coronavírus. Pedido de Providências em caráter de urgência. 

 

 

 

 

 

 
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL 

NO ESTADO DE SÃO PAULO – SINTRAJUD, entidade sindical devidamente 

registrada e reconhecida nos termos da Constituição Federal, inscrita no CNPJ 

sob nº 01.202.841/0001-44, sediada na Rua Antônio de Godoi, nº 88 – 16º andar, 

Centro, São Paulo/SP, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, 

no exercício de suas atribuições constitucionalmente asseguradas, encaminhar 

o presente REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, conforme razões a seguir 

descritas. 

 

O Requerente já manejou diversos pedidos sobre a postura adotada pela 

Sra. Diretora da Central de Mandados Unificado da Subseção Judiciária de São 

Paulo, Adriana Faro de Oliveira, a respeito de convocações de Oficiais de Justiça 

para comparecimento presencial. 
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Neste momento, é indiscutível que novos fatos que agravam a pandemia 

no Estado de São Paulo, o que vem sendo amplamente noticiado pela imprensa, 

conforme os links indicados nesta petição1, que demonstram o aumento da 

quantidade de casos e óbitos, leitos praticamente ocupados em sua 

integralidade, assim como o surgimento de uma nova variante do novo 

coronavírus causador da Covid-19, ainda mais contagiosa, detectado a princípio 

na Inglaterra, e cuja presença nesta Capital foi confirmada no último dia de 

20202.  

 

Não bastasse este cenário que já indicaria o aumento dos riscos de 

contaminação, esta tendência deve se aprofundar, devido às aglomerações 

ocorridas durante as festas de final e início de ano, também amplamente 

noticiadas3, cujo resultado previsível, e infelizmente já esperado, é a piora da 

pandemia, com aumento exponencial majoração de infectados e mortes, o que 

deverá ocorrer ao longo dos primeiros meses de 2021. 

 
1 https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sao-paulo-tem-68-de-aumento-em-casos-de-covid-19-em-

dezembro/ (São Paulo tem 68% de aumento em casos de Covid-19 em dezembro) 

https://www.terra.com.br/noticias/coronavirus/sp-registra-aumento-de-68-dos-casos-da-covid-19-em-

dezembro,a0d4dfdb613ff6919ff4418824ae8b514c5ckzyd.html (SP registra aumento de 68% dos casos da covid-19 em 

dezembro) 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/media-movel-de-mortes-em-sp-aumenta-53-nos-ultimos-30-

dias/#:~:text=M%C3%A9dia%20m%C3%B3vel%20de%20mortes%20em%20SP%20aumenta%2053%25%20nos%

20%C3%BAltimos%2030%20dias,-

A%20m%C3%A9dia%20de&text=Com%20os%20n%C3%BAmeros%2C%20a%20m%C3%A9dia,dados%20de%2

030%20dias%20atr%C3%A1s. (Média móvel de mortes em SP aumenta 53% nos últimos 30 dias) 

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/12/24/media-movel-de-mortes-por-covid-19-aumenta-53percent-nos-

ultimos-30-dias-em-sao-paulo.ghtml (Média móvel de mortes por Covid-19 aumenta 53% nos últimos 30 dias em São 

Paulo) 

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/12/17/numero-de-criancas-com-covid-19-internadas-na-cidade-de-sp-

dobra-em-um-mes.ghtml (Número de crianças com Covid-19 internadas na cidade de SP dobra em um mês) 

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/01/02/nos-dois-ultimos-dias-do-ano-estado-de-sp-registra-o-maior-

numero-de-pacientes-internados-com-covid-desde-agosto.ghtml (Nos dois últimos dias do ano, estado de SP registra o 

maior número de pacientes internados com Covid desde agosto) 
2 https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/12/31/laboratorio-detecta-primeiro-caso-da-nova-variante-do-

coronavirus-em-sao-paulo.ghtml (Laboratório detecta primeiros casos da nova variante do coronavírus em São Paulo) 
3 https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/12/31/em-meio-a-pandemia-brasil-tem-festas-e-

aglomeracoes-com-a-proximidade-do-ano-novo.ghtml (Em meio à pandemia, Brasil tem festas e aglomerações com a 

proximidade do Ano Novo)  

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/12/30/festas-e-verao-terao-maior-impacto-nas-

mortes-do-que-inicio-da-pandemia.htm (Festas e verão devem causar maior impacto nas mortes que início da 

pandemia) 

https://www.terra.com.br/noticias/brasil/cidades/litoral-paulista-tem-praias-invadidas-e-

aglomeracoes,421af811309eda9e9cbfee904de63b54tm8i8zxs.html (Litoral paulista tem praias invadidas e 

aglomerações) 

 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sao-paulo-tem-68-de-aumento-em-casos-de-covid-19-em-dezembro/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sao-paulo-tem-68-de-aumento-em-casos-de-covid-19-em-dezembro/
https://www.terra.com.br/noticias/coronavirus/sp-registra-aumento-de-68-dos-casos-da-covid-19-em-dezembro,a0d4dfdb613ff6919ff4418824ae8b514c5ckzyd.html
https://www.terra.com.br/noticias/coronavirus/sp-registra-aumento-de-68-dos-casos-da-covid-19-em-dezembro,a0d4dfdb613ff6919ff4418824ae8b514c5ckzyd.html
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/media-movel-de-mortes-em-sp-aumenta-53-nos-ultimos-30-dias/#:~:text=M%C3%A9dia%20m%C3%B3vel%20de%20mortes%20em%20SP%20aumenta%2053%25%20nos%20%C3%BAltimos%2030%20dias,-A%20m%C3%A9dia%20de&text=Com%20os%20n%C3%BAmeros%2C%20a%20m%C3%A9dia,dados%20de%2030%20dias%20atr%C3%A1s
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/media-movel-de-mortes-em-sp-aumenta-53-nos-ultimos-30-dias/#:~:text=M%C3%A9dia%20m%C3%B3vel%20de%20mortes%20em%20SP%20aumenta%2053%25%20nos%20%C3%BAltimos%2030%20dias,-A%20m%C3%A9dia%20de&text=Com%20os%20n%C3%BAmeros%2C%20a%20m%C3%A9dia,dados%20de%2030%20dias%20atr%C3%A1s
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/media-movel-de-mortes-em-sp-aumenta-53-nos-ultimos-30-dias/#:~:text=M%C3%A9dia%20m%C3%B3vel%20de%20mortes%20em%20SP%20aumenta%2053%25%20nos%20%C3%BAltimos%2030%20dias,-A%20m%C3%A9dia%20de&text=Com%20os%20n%C3%BAmeros%2C%20a%20m%C3%A9dia,dados%20de%2030%20dias%20atr%C3%A1s
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/media-movel-de-mortes-em-sp-aumenta-53-nos-ultimos-30-dias/#:~:text=M%C3%A9dia%20m%C3%B3vel%20de%20mortes%20em%20SP%20aumenta%2053%25%20nos%20%C3%BAltimos%2030%20dias,-A%20m%C3%A9dia%20de&text=Com%20os%20n%C3%BAmeros%2C%20a%20m%C3%A9dia,dados%20de%2030%20dias%20atr%C3%A1s
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/media-movel-de-mortes-em-sp-aumenta-53-nos-ultimos-30-dias/#:~:text=M%C3%A9dia%20m%C3%B3vel%20de%20mortes%20em%20SP%20aumenta%2053%25%20nos%20%C3%BAltimos%2030%20dias,-A%20m%C3%A9dia%20de&text=Com%20os%20n%C3%BAmeros%2C%20a%20m%C3%A9dia,dados%20de%2030%20dias%20atr%C3%A1s
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/12/24/media-movel-de-mortes-por-covid-19-aumenta-53percent-nos-ultimos-30-dias-em-sao-paulo.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/12/24/media-movel-de-mortes-por-covid-19-aumenta-53percent-nos-ultimos-30-dias-em-sao-paulo.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/12/17/numero-de-criancas-com-covid-19-internadas-na-cidade-de-sp-dobra-em-um-mes.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/12/17/numero-de-criancas-com-covid-19-internadas-na-cidade-de-sp-dobra-em-um-mes.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/01/02/nos-dois-ultimos-dias-do-ano-estado-de-sp-registra-o-maior-numero-de-pacientes-internados-com-covid-desde-agosto.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/01/02/nos-dois-ultimos-dias-do-ano-estado-de-sp-registra-o-maior-numero-de-pacientes-internados-com-covid-desde-agosto.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/12/31/laboratorio-detecta-primeiro-caso-da-nova-variante-do-coronavirus-em-sao-paulo.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/12/31/laboratorio-detecta-primeiro-caso-da-nova-variante-do-coronavirus-em-sao-paulo.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/12/31/em-meio-a-pandemia-brasil-tem-festas-e-aglomeracoes-com-a-proximidade-do-ano-novo.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/12/31/em-meio-a-pandemia-brasil-tem-festas-e-aglomeracoes-com-a-proximidade-do-ano-novo.ghtml
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/12/30/festas-e-verao-terao-maior-impacto-nas-mortes-do-que-inicio-da-pandemia.htm
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/12/30/festas-e-verao-terao-maior-impacto-nas-mortes-do-que-inicio-da-pandemia.htm
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/cidades/litoral-paulista-tem-praias-invadidas-e-aglomeracoes,421af811309eda9e9cbfee904de63b54tm8i8zxs.html
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/cidades/litoral-paulista-tem-praias-invadidas-e-aglomeracoes,421af811309eda9e9cbfee904de63b54tm8i8zxs.html
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Diante deste contexto, não se mostra razoável a exigência por parte da 

Diretora da CEUNI no sentido de que os Oficiais de Justiça compareçam 

pessoalmente ao prédio durante os plantões ordinários, uma vez que esta 

determinação, além de desrespeitar o disposto no art. 15 da Portaria Conjunta 

Pres/Core nº 10/2020, expõe de forma completamente desnecessária a saúde 

dos Oficiais de Justiça, uma vez que os mandados de plantão podem ser 

recebidos à distância pelo sistema PJe e cumpridos sem necessidade de 

presença física na CEUNI.  

 

Reprisamos o conteúdo do citado artigo 15º: 

 

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) 

 

Deve-se ressaltar ainda que a sala dos Oficiais na CEUNI é pouco 

ventilada e tem relativamente pouco espaço para os Oficiais plantonistas que 

comparecem diariamente àquele local, que também é frequentada pelos 

servidores do setor administrativo, além de estar localizada em um prédio no 

qual outras pessoas circulam diariamente pelo seu andar térreo, escadas e 

elevadores, circunstâncias estas que só podem levar à conclusão de que há 

necessidade de importante intervenção desta Corregedoria para que sejam 

adotadas as medidas adequadas para diminuir os riscos de propagação do novo 

coronavírus naquele local e se evitar que algo pior venha a ocorrer com os 

servidores lotados naquela unidade. 

 

Se mantida a determinação da Sra. Diretora da CEUNI, certamente 

haverá aglomerações, além do indiscutível risco de contaminação por conta do 

transporte e circulação, que serão necessárias para acessar o local de trabalho 

de modo presencial. 



        

Página 4 de 6 

 
 

 

Como já defendido anteriormente, medidas deste tipo, isto é, de exigir o 

trabalho presencial, além de violarem as normas da própria Corregedoria (e 

Presidência – Portaria 10), também desrespeita as orientações dos órgãos se 

saúde, mormente da OMS.  

 

Diga-se, por oportuno, que a necessidade de observância, por parte dos 

órgãos públicos, das diretrizes estabelecidas pela Organização Mundial da 

Saúde, muito mais do que um simples ato de bom senso, foi determinada 

expressamente por decisão do E. Supremo Tribunal Federal, proferida na 

medida cautelar da ADI 6421. 

 

A Suprema Corte entendeu que ignorar, diretamente, as orientações de 

organismos internacionais, como a OMS, é erro grosseiro e, além disso, 

constituiu, como parâmetro de atuação de todos os agentes públicos, o princípio 

da precaução e prevenção.  

 

Os princípios da precaução e prevenção, citados na decisão acima, 

já foram utilizados pelo Supremo Tribunal Federal na mesma situação da 

pandemia, quando o Governo Federal pretendeu circular uma peça publicitária 

intitulada “O Brasil não pode parar”, em que fomentava a abertura das atividades 

econômicas, em pleno surto da doença. Nesta ocasião, lapidarmente, o ministro 

Luís Roberto Barroso, na ADPF 669, definiu os princípios como sendo a linha 

que orienta a política pública a, na dúvida sobre uma medida sanitária, 

adotar aquela que mais representa proteção à saúde. Segue a ementa: 

 

Decisão: Ementa: Direito constitucional e sanitário. Arguições de 
Descumprimento de Preceito Fundamental. Saúde pública e 
COVID-19. Campanha publicitária apta a gerar grave risco à vida 
e à saúde dos cidadãos. Princípios da precaução e da 
prevenção. Cautelar deferida. 1. Arguições de descumprimento 
de preceito fundamental contra a contratação e veiculação de 
campanha publicitária, pela União, afirmando que “O Brasil Não 
Pode Parar”, conclamando a população a retomar as suas 
atividades e, por conseguinte, transmitindo-lhe a impressão de 
que a pandemia mundial (COVID-19) não representa grave 
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ameaça à vida e à saúde de todos os brasileiros. 2. As 
orientações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério 
da Saúde, do Conselho Federal de Medicina, da Sociedade 
Brasileira de Infectologia, entre outros, assim como a 
experiência dos demais países que estão enfrentando o 
vírus, apontam para a imprescindibilidade de medidas de 
distanciamento social voltadas a reduzir a velocidade de 
contágio e a permitir que o sistema de saúde seja capaz de 
progressivamente absorver o quantitativo de pessoas 
infectadas. 3. Plausibilidade do direito alegado. Proteção do 
direito à vida, à saúde e à informação da população (art. 5º, 
caput, XIV e XXXIII, art. 6º e art. 196, CF). Incidência dos 
princípios da prevenção e da precaução (art. 225, CF), que 
determinam, na forma da jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal, que, na dúvida quanto à adoção de uma 
medida sanitária, deve prevalecer a escolha que ofereça 
proteção mais ampla à saúde. 4. Perigo na demora 
reconhecido. Disseminação da campanha “O Brasil Não Pode 
Parar” que já se encontra em curso, ao menos com base em 
vídeo preliminar. Necessidade urgente de evitar a divulgação de 
informações que possam comprometer o engajamento da 
população nas medidas necessárias a conter o contágio do 
COVID-19, bem como importância de evitar dispêndio indevido 
de recursos públicos escassos em momento de emergência 
sanitária. 5. Medida cautelar concedida para vedar a produção e 
circulação, por qualquer meio, de qualquer campanha que 
pregue que “O Brasil Não Pode Parar” ou que sugira que a 
população deve retornar às suas atividades plenas, ou, ainda, 
que expresse que a pandemia constitui evento de diminuta 
gravidade para a saúde e a vida da população. Determino, ainda, 
a sustação da contratação de qualquer campanha publicitária 
destinada ao mesmo fim.  
(STF - MC ADPF: 669 DF - DISTRITO FEDERAL 0089076-
48.2020.1.00.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data 
de Julgamento: 31/03/2020, Data de Publicação: DJe-082 
03/04/2020, grifo nosso) 

 

Diante do exposto, o SINTRAJUD requer a Vossa Excelência que, 

com a maior urgência possível, determine à Diretora da CEUNI que se 

abstenha de exigir o comparecimento presencial dos Oficiais de Justiça 

durante os plantões ordinários, bem como que observe estritamente o art. 

15 da Portaria Conjunta 10, a fim de que se reduza ao mínimo possível os 

riscos de disseminação do novo coronavírus, medida sanitária adequada, e 

igualmente em relação aos riscos à saúde dos Oficiais de Justiça, que de 

qualquer forma já são muito elevados devido à natureza das suas atividades 

típicas. 
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Por fim, requer que seja designada data e horário para reunião entre a 

entidade sindical e essa E. Corregedoria, para tratar destes temas. Em respeito 

às citadas normas de segurança, a Entidade informa que pode disponibilizar link 

de reunião virtual. 

 

Termos em que, 
Pede Deferimento. 

São Paulo, 5 de janeiro de 2021. 

 

 

 

TARCÍSIO FERREIRA 


