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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 300 - Bairro Praia de Belas - CEP 90010-395 - Porto Alegre - RS - www.trf4.jus.br

RECOMENDAÇÃO

Considerando o disposto nas Resoluções CNJ 313/20, 314/20, 318/20 e 322; 

Considerando a Orientação SEI 5072894 e a Decisão SEI 5169380;

Considerando que o trabalho dos Oficiais de Justiça, respeitadas suas
peculiaridades, deve seguir a mesma disciplina dos demais magistrados e servidores,;

Considerando a necessidade de retorno gradual dos trabalhos presenciais por
parte dos servidores desta Justiça Federal da 4ª Região;  

Considerando a necessidade de que as Centrais de Mandados, com a
participação das Direções do Foro das Subseções Judiciárias, elaborem planos de trabalho
que estabeleçam metas para o cumprimento do passivo dos mandados que estão em atraso desde
o início da pandemia da Covid-19, estabeleço as seguintes regras para a retomada gradual
dos trabalhos dos Oficiais de Justiça:

1. Autorizo a expedição de todas as categorias de mandados, bem como a
remessa para as Centrais de Mandados, com a consequente distribuição, para cumprimento,
observados os demais parâmetros a seguir:

1.1. ressalvadas as ordens que exigem, por sua própria natureza, diligências
físicas, os mandados serão cumpridos preferencialmente de modo virtual, por telefone ou outros
meios eletrônicos, tais como WhatsApp, nos termos do art. 1º do Provimento 86/2019 (1);

1.2. os mandados de citação, intimação e/ou notificação, cujo cumprimento
eletrônico não seja possível, deverão ser cumpridos de maneira presencial, nos prazos e
condições estabelecidos no plano de trabalho a ser elaborado pelo Juiz Coordenador da Central de
Mandados e pelo Juiz Diretor do Foro da Subseção Judiciária.

2. As hipóteses de mandados para cumprimento de atos simples em precatórias
(Art. 258 do Provimento 62/2017), seguirão as mesmas regras do item 1.

3. Os mandados já distribuídos para cumprimento até 17/3/2020, cujo
cumprimento eletrônico não foi possível, poderão voltar a ser cumpridos de forma presencial, nos
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prazos e condições estabelecidos no plano de trabalho a ser elaborado pelo Juiz Coordenador da
Central de Mandados e pelo Juiz Diretor do Foro da Subseção Judiciária.

4. Poderão ser cumpridos os mandados de desocupação de imóveis, cabendo ao
juiz do processo avaliar os riscos envolvidos na diligência.

5. As atividades de fiscalização da pena deverão ser realizadas conforme
determina o novel art. 227-A do Provimento 62/2017, da Corregedoria Regional da Justiça

Federal da 4a Região.

6. Quando indispensável a expedição de mandado para comunicação do
adiamento de audiência ou de qualquer outro ato processual, uma vez frustradas as iniciativas da
Secretaria do Juízo com os mesmos propósitos, seja através do Eproc, seja por outro meio
eletrônico apto, a ordem será cumprida preferencialmente por meio de WhatsApp, ou outro meio
eletrônico, restando as diligências físicas como medidas extraordinárias.

7. O cumprimento de mandados de verificação/constatação e avaliação será
efetuado desde que não haja risco sanitário aos Oficiais de Justiça, conforme as normas de
distanciamento social.

8. O cumprimento de mandados executivos, cuja ordem importe algum ato de
força (busca e apreensão, penhora, entre outros) permanecerá suspenso por mais 30 dias, ficando
a prorrogação a critério do Juiz Coordenador da Central de Mandados local.

9. O cumprimento presencial dos mandados deverá observar, integralmente, o

disposto no art. 4o da Resolução CNJ  322/2020 (2) e observado o estágio de disseminação da
Covid-19 na área de sua competência, a ser monitorado pelas Direções do Foro das Subseções e
das Seções Judiciárias.

10. O cumprimento virtual dos mandados deve ser realizado em todos os
municípios da Subseção, não se aplicando as limitações previstas no art. 228 do Provimento
62/2017 (Consolidação Normativa da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4ª Região) (3).

11. Nas citações por WhatsApp, por força do disposto no §5o do art. 1o do

Provimento 86/2019, aplicam-se as mesmas regras previstas no §3o do art. 1o do Provimento
86/2019.

12. Os Diretores do Foro das Seções Judiciárias e Subseções poderão dispensar o
comparecimento pessoal dos oficiais de justiça em plantão na sede da Justiça Federal.

13. Possibilitar, a critério do Juiz Coordenador da Central de Mandados local, o
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aumento do prazo para cumprimento de mandados, de acordo com o plano de trabalho a ser
elaborado pelo Juiz Coordenador da Central de Mandados e pelo Juiz Diretor do Foro da
Subseção Judiciária.

14. Manter a sugestão para que os Diretores do Foro das Seções e das Subseções
Judiciárias estimulem:

14.1. o diálogo das Varas com as Centrais de Mandados, para que ajustem
fluxos, quantidades de processos e procedimentos, atentando-se para a situação local;

14.2. as Varas Federais a buscarem nos bancos de dados disponíveis os dados das
pessoas a serem comunicadas, auxiliando as Centrais de Mandados e facilitando o trabalho;

14.3. que as unidades judiciais aprimorem a escolha da categoria dos mandados,
para que a separação e distribuição nas centrais seja facilitada;

14.4. o não envio pelas varas de mandados com endereços já inativados no
sistema de mandados.

15. Os Diretores do Foro das Seções Judiciárias devem procurar viabilizar a
celebração de convênios que permitam acessos a informações de endereços e telefones e ampliar
os acessos existentes para os oficiais de justiça.

16. Conforme a situação epidemiológica, o Juiz Federal Coordenador da
CEMAN local poderá propor à Direção do Foro da Subseção Judiciária que solicite à
Corregedoria Regional a flexibilização e adequação das regras para o cumprimento de mandados
estabelecidas na presente Recomendação.

17. As autorizações já deferidas com base no item 16, permanecem em vigor.

18. Os Juízes Federais Coordenadores das Centrais de Mandados
deverão informar, no processo de correição permanente da Direção do Foro local, até o dia
30/10/2020:

18.1. o número de mandados que estão em atraso desde o início da pandemia da
Covid-19;

18.2. o número de mandados que foram cumpridos de modo virtual desde o
início da pandemia da Covid-19;

18.3. a relação de Oficiais de Justiça disponíveis para realizar o cumprimento de
mandados de forma presencial; 

18.3. o plano de trabalho, a ser elaborado de forma conjunta pelo Juiz Diretor do
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Foro das Subseção Judiciária, pelo Juiz Coordenador da Central de Mandados e pelos Oficiais de
Justiça, no qual deverão ser especificas os prazos e metas para o cumprimento do passivo dos
mandados que estão em atraso desde o início da pandemia da Covid-19.

 

Determino, portanto, o cumprimento das medidas acima elencadas.

 

Ciência aos Diretores do Foro das Seções Judiciárias do Rio Grande do Sul,
Paraná e Santa Catarina, aos juízes federais e substitutos e às unidades judiciárias.
 

---------

(1)

Art. 1o As intimações, citações e demais comunicações realizadas nos processos cíveis e criminais podem ser
efetivadas por meio de aplicativo de mensagens, como WhatsApp e outros similares, nos termos deste
provimento.

§ 1o A comunicação dos atos processuais realizada nos termos previstos no caput será facultativa e depende
da autorização do seu destinatário.

§ 2o A adesão a esse meio de comunicação dar-se-á mediante assinatura do Termo de Adesão, que será
disponibilizado no eproc.

§ 3o Quando realizada para fins de intimação em um processo específico, a adesão poderá ser realizada nos
termos do § 2o deste artigo, ou por qualquer outro meio eletrônico, por exemplo:
a) declaração ao Oficial de Justiça ou a qualquer servidor da Justiça Federal, no primeiro contato com o
interessado, inclusive por telefone;

b) resposta a questionamento via WhatsApp, e-mail ou SMS, bastando juntar ao processo print da tela (foto
da imagem na tela) com confirmação de recebimento e dessa resposta.

§ 4o As comunicações dos atos processuais devem conter:
I - o número do processo;

II - o juízo, os nomes das partes e advogados;

III - o inteiro teor do ato, por meio de mensagem de texto no aplicativo e/ou de arquivo que contenha o ato;
IV - o endereço eletrônico e a chave do processo (se for o caso), para a verificação da autenticidade do ato e
da sua intimação;

V - o esclarecimento de que a Justiça Federal não solicita senhas, dados bancários, informações sigilosas ou
quaisquer outras informações pessoais por meio de aplicativos de mensagem.

§ 5o As citações podem ser realizada por meio de aplicativo de mensagem nos casos em que tenha sido
frustrada a sua realização segundo as normas próprias.
 

(2) 

Art. 4º Na primeira etapa de retomada das atividades presenciais nos tribunais, ficam autorizados os
seguintes atos processuais:
...

III – cumprimento de mandados judiciais por servidores que não estejam em grupos de risco, utilizando-se de
equipamentos de proteção individual a serem fornecidos pelos respectivos tribunais e desde que o
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cumprimento do ato não resulte em aglomeração de pessoas ou reuniões em ambientes fechados;

 
(3)

Art. 228. O cumprimento de mandados por Oficiais de Justiça na Subseção Judiciária é obrigatório nos
Municípios constantes do anexo VI, considerado o parâmetro de 60km de distância da respectiva sede.

§ 1º Os mandados poderão ser cumpridos por Oficiais de Justiça da Sede da Subseção Judiciária no
Município sede de Unidade Avançada de Atendimento – UAA, mesmo que excedida a distância estabelecida
no caput.
§ 2º Havendo Oficial de Justiça lotado na Unidade Avançada de Atendimento – UAA, o parâmetro de 60km
de distância de que trata o caput será contado a partir desta.

§ 3º Incluem-se na regra do caput os mandados de natureza executiva a serem cumpridos em municípios
contíguos da sede da Subseção Judiciária.

§ 4º Excepcionalmente o Juiz Coordenador da Central de Mandados, julgando absolutamente incompatível
com a força de trabalho existente o cumprimento de mandados de natureza executiva fora da sede da
Subseção Judiciária, poderá limitar provisoriamente a aplicação do § 3º deste artigo, justificando a medida
perante a Corregedoria.
§ 5º O cumprimento de mandados, inclusive aqueles de natureza executiva, fora do âmbito definido no
caput, será realizado, se necessário, mediante justificativa do Magistrado e com autorização do Juiz Diretor
do Foro da Subseção Judiciária ou do Juiz Coordenador da Central de Mandados, onde houver.

§ 6º Quando autorizados por lei, os atos processuais deverão ser efetivados pela via eletrônica ou pelo
correio, ressalvada a hipótese prevista no § 5º.

§ 7º A Direção do Foro da Subseção Judiciária deverá disponibilizar, na medida do possível e necessário,
veículo para auxiliar o deslocamento dos Oficiais de Justiça.
§ 8º A atualização dos Municípios constantes do anexo VI será divulgada apenas por meio eletrônico, no
sítio da Corregedoria Regional.

 

Documento assinado eletronicamente por Luciane Amaral Corrêa Münch, Corregedora
Regional da Justiça Federal da 4ª Região, em 30/09/2020, às 11:30, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.
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