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DECISÃO
1.
Preliminarmente,
10.2017.8.16.6000 (consulta sobre
Curitiba).

relacione-se
ao
SEI
nº
0076224funcionamento da Central de Mandados de

2. Trata-se de consulta formulada pela Chefe de Secretaria da 3ª
Vara de Família e Sucessões do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana
de Curitiba, a respeito do procedimento a ser adotado para distribuição de
mandados nas Varas Judiciais deste Foro Central durante o período de recesso
forense, excluído o período relativo ao plantão judiciário.
Especificamente, questiona qual a ferramenta que deverá ser
utilizada para expedição dos mandados, onde e quando será divulgada a
respectiva escala de Oficiais de Justiça e se foram comunicados acerca da
necessidade de cumprimento de mandados durante o horário de expediente forense
nos dias de recesso judiciário.
3. Diante dos questionamentos suscitados pela consulente,
esclarece-se que, no SEI supramencionado, determinou-se que não deverá haver o
funcionamento da Central de Mandados durante o período de recesso forense.
Não obstante, caso seja necessária a expedição e o cumprimento de
mandados em expedientes urgentes, deverão ser observados os regimes de plantão
estabelecidos pela Resolução OE nº 192/2017.
De acordo com o art. 1º, da mencionada Resolução, durante o
recesso 2017/2018 funcionarão dois sistemas de plantão: (a) o plantão do
recesso forense, nos dias úteis, das 12 às 18 horas, e (b) o plantão
judiciário, nos dias não úteis e dias úteis, das 18 às 12 horas do dia
subsequente.
Logo, deverá ser elaborada escala de Oficiais de Justiça e
Técnicos Judiciários com função de cumprir mandados tanto para o atendimento
do plantão do recesso forense quanto para o plantão judiciário.
No que tange à escala de servidores para o plantão judiciário do
Foro Central de Curitiba, já houve elaboração pela Direção do Fórum Criminal,
em cumprimento ao disposto no art. 52[1], da Resolução OE nº 186/2017, cuja
lista pode ser consultada no site deste Tribunal.
Por outro lado, a designação de servidores para o cumprimento de
mandados durante os horários do plantão do recesso forense, deverá ser
realizada nos moldes do art. 9º, §§ 2º e 3º, da Resolução OE nº 192/2017, que
assim dispõe:
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“Art. 9º. O Presidente do Tribunal de Justiça, ou seu substituto legal na ordem
prevista pelo art. 122, do RITJPR, fará a convocação dos servidores que atuarão
no plantão.
§ 1º. O Juiz Substituto em Segundo Grau fará a convocação dos servidores lotados
em seu Gabinete.
§ 2º. O Juiz Diretor do Fórum fará a convocação dos servidores da respectiva
Secretaria.
§ 3º. O Juiz Titular ou, na ausência deste, o Juiz
Judicial, fará a convocação dos respectivos servidores.

Substituto

da

Unidade

§ 4º. O magistrado plantonista poderá indicar assessores de seu gabinete para
atuação no recesso forense caso necessário à eficiente prestação jurisdicional”.

E, consoante esclarecido no item 2.2, do Ofício-Circular nº
2436421, compete à Direção do Fórum a escalação de servidores com função de
cumprir mandados:
“2.2. Convocação dos servidores em primeiro grau de jurisdição.
2.2.1. A convocação será realizada a critério dos Juízes de Direito Diretores dos
Fóruns e dos Juízes de Direito Titulares das Varas, ou, na ausência, pelo seu
Substituto, nos termos do art. 9º, §§ 2º e 3º, da Resolução nº 192/2017, podendo
adotar o sistema de rodízio (um servidor para cada período).
2.2.2. A convocação incluirá os Oficiais de Justiça, Técnicos Judiciários com
atribuições de Oficial de Justiça e os Comissários da Infância e Juventude,
vinculados à Direção do Fórum, devidamente indicados, apenas para o cumprimento
das ordens judiciais de caráter urgente.
2.2.2.1. A indicação dos servidores acima será preenchida pelo Juiz Diretor do
Fórum com o auxílio do Assistente da Direção do Fórum”.

Dessa maneira, no Foro Central da Comarca da Região Metropolitana
de Curitiba, a designação de Oficiais de Justiça e Técnicos Judiciários para o
cumprimento de mandados durante o plantão do recesso forense caberá à Direção
Geral do Fórum.
No que diz respeito ao procedimento para expedição de mandados,
destaca-se que as Varas Judiciais, quando da expedição do mandado, deverão
selecionar o tipo de cumprimento "MANDADO (PLANTÃO JUDICIÁRIO/RECESSO).
Com isso, o mandado será expedido mas não haverá sua remessa
automática para a Central. Incumbirá ao servidor responsável pelo atendimento
da Vara Judicial e que realizou a expedição do mandado efetuar seu
encaminhamento ao Oficial de Justiça ou Técnico Judiciário de plantão, via
Mensageiro, e alertá-lo por meio de contato telefônico.
O Oficial de Justiça ou Técnico Judiciário designado, por sua
vez, deverá cumprir o mandado e, em seguida, devolvê-lo via Mensageiro ao
servidor supramencionado, para que proceda à juntada no Sistema Projudi.
4. Ante o exposto, para fins de dar ciência acerca desta
deliberação,
expeça-se
Ofício-Circular,
conforme
a
minuta
que
segue,
e
encaminhe-se
cópia,
via
Mensageiro,
aos
Juízes
e
Chefes
de
Secretarias/Escrivães das Unidades Judiciais do Foro Central de Curitiba, bem
como para todos os Oficiais de Justiça e Técnicos Judiciários designados ou
lotados neste Foro Central de Curitiba.

5. Cientifique-se o Exmo. Dr. Irineu Stein Junior, Juiz de
Direito Coordenador da Central de Mandados e Diretor Geral do Fórum Foro
Central de Curitiba, com cópia da presente decisão.
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Curitiba, data gerada pelo sistema.
ROGÉRIO KANAYAMA
Corregedor-Geral da Justiça

MINUTA

Ofício-Circular nº ____/2017.
Assunto: Designação de servidores para cumprimento de mandados
durante o plantão do recesso forense no Foro Central da Comarca da Região
Metropolitana de Curitiba. Procedimento para expedição de mandados durante o
recesso forense.

Senhores Juízes, Chefes
Justiça e Técnicos Judiciários,

de

Secretaria,

Escrivães,

Oficiais

de

Comunica-se que a designação de servidores para o cumprimento de
mandados durante o plantão do recesso forense - que trata a Resolução OE nº
192/2017, com funcionamento nos dias úteis, das 12h às 18h -, será realizada
pela Direção Geral do Fórum do Foro Central de Curitiba, cuja escala será
oportunamente disponibilizada.
Informa-se, ainda, que durante o recesso forense não haverá
funcionamento da Central de Mandados do Foro Central da Comarca da Região
Metropolitana de Curitiba.
Diante disso, caso haja necessidade de cumprimento de medida
urgente, o servidor responsável deverá selecionar, como tipo de cumprimento,
"MANDADO (PLANTÃO JUDICIÁRIO/RECESSO), o que gerará apenas sua expedição.
Em seguida, o servidor deverá encaminhar o mandado e documentos
que o acompanham ao Oficial de Justiça ou Técnico Judiciário designado,
conforme escala da Direção Geral do Fórum, via Sistema Mensageiro, bem como
alertá-lo por meio de contato telefônico.
O Oficial de Justiça ou o Técnico Judiciário deverá, após cumprir
o mandado, realizar seu retorno também via Mensageiro, ao servidor
responsável, para que este proceda à sua juntada no Sistema Projudi.
Destaca-se que, durante o plantão judiciário e o recesso
forense, o Oficial de Justiça ou o Técnico Judiciário designado não terão
acesso ao mandado via Sistema Projudi.
Atenciosamente,
ROGÉRIO KANAYAMA
Corregedor-Geral da Justiça
[1] Art. 52. A escalação dos servidores plantonistas criminais e
dos servidores com a função de cumprir mandados será feita pelo Diretor do
Fórum Criminal, que encaminhará à Corregedoria-Geral da Justiça a relação dos
escalados e dos períodos em que atuarão para deliberação e publicação nos
termos do artigo 44 desta Resolução.
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