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ORIENTAÇÃO

No documento SEI 5072855, encaminhei orientação a ser
cumprida pelas unidades judiciárias do 1o grau da 4a Região.

Não houve orientação específica, na ocasião, para os oficiais de
justiça, pois havia necessidade de se obter maiores informações com as
CEMANs.

Com esse objetivo, a partir de propostas apresentadas em grupo
de whatsapp formado pelos juízes auxiliares da Corregedoria, Diretores do
Foro, Coordenadores e Supervisores de CEMANs das capitais e de algumas
Subseções do interior, apresento a seguinte orientação, sem prejuízo das já
encaminhadas no SEI 5072855 e de eventuais alterações que se mostrem
necessárias:

1- autorizar a expedição apenas de mandados urgentes;

2- quanto aos mandados já distribuídos para cumprimento:

a- priorizar o cumprimento por telefone ou pelos meios
eletrônicos, tais como o WhatsApp;

b- devolver para as varas os mandados em que a pessoa, pelo
fato de possuir cadastro no eproc, possa receber a comunicação processual
pelo sistema processual;

c- prorrogar por 60 dias o prazo para cumprimento dos
mandados já distribuídos;

d- manter o cumprimento dos mandados urgentes e expedidos
em plantão; 

3- recomendar a suspensão do cumprimento de mandados
coletivos de desocupação de imóveis e que envolvam um grande número de
pessoas a critério do juízo e desde que não haja risco para a manutenção dos
moradores no local;

4- as atividades de fiscalização de pena deverão ser realizadas,
preferencialmente, por meio de whatsapp, skype ou outro meio eletrônico



que permita o monitoramento; 

5- as varas federais deverão orientar as CEMANs sobre os
adiamentos das audiências para as quais tenha havido expedição de
mandados de intimação, solicitando a sua devolução

6- a comunicação do adiamento da audiência ou qualquer outro
ato processual deverá ser realizado pelo sistema de processo eletrônico, por
meio de whatsapp, ou outro meio eletrônico;

7- os Diretores do Foro das Seções Judiciárias e Subseções
poderão dispensar o comparecimento pessoal  dos oficias de justiça em
plantão na sede da Justiça Federal;

8- nas hipóteses de mandados para cumprimento de atos
simples em precatórias (Art. 258 do Provimento 62/2017), as áreas
responsáveis pela distribuição poderão devolver tais precatórias, sem
encaminhá-las para as Centrais de Mandados;

9- suspender o cumprimento de mandados de
verificação/constatação.

 

Determino, portanto, o cumprimento das medidas acima
elencadas.

Comunique-se aos Diretores do Foro das Seções Judiciárias do
Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, e aos juízes federais e
substitutos.

Dê-se ciência ao Conselho de Administração, às Seccionais da
OAB no Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, à AGU, à
Superintendência da Polícia Federal (PR, RS e SC), ao MPF, à AJUFE e ao
SINTRAJUFE, desta orientação, bem como da orientação 5072855.
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