
PROAD 2983/2019

INTERESSADOS

CORREGED - CORREGEDORIA REGIONAL

 

DESPACHO

Trata-se de Pedido de Providências autuado para centralizar os temas divulgados em Autogestão
Orientada, por meio do acompanhamento dos respectivos Ofícios Circulares.

Em relação ao segundo tema proposto, referente às Liquidações e Execuções iniciadas em meio físico –
Ofício Circular nº 3/2019 – foi recebida nesta data petição da Associação dos Magistrados da Justiça do
Trabalho da 15ª Região – AMATRA XV (doc. 10), manifestando sua discordância quanto aos termos
contidos no Ofício, bem como a respeito da possibilidade de responsabilização do servidor nos termos da
Lei 8.112/1990, por entender não haver descumprimento deliberado de determinação superior.

Por fim, insurge-se quanto ao prazo estabelecido de 48 horas para verificação e justificativa individual
dos processos nessa situação, entendendo que seria necessário prazo de ao menos 60 (sessenta) dias para
realizar ", de forma que requer a"estudo da real necessidade de efetuar essa migração de forma abrupta
imediata suspensão das determinações contidas no Ofício Circular CR nº 3/2019.

Na mesma data, compareceu nesta Corregedoria o Sindiquinze, representado pelo seu Presidente Senhor
José Aristéia Pereira e do co-diretor Senhor Joaquim José Teixeira Castrillon, solicitando a expedição de
uma nota interpretando o espírito do Ofício Circular em referência, assim como que fosse dilatado o prazo
concedido.

É o relatório.

Inicialmente, cabe frisar que o acompanhamento da migração de ações físicas ao meio eletrônico neste
momento decorreu de demanda originada da última reunião do Comitê Regional do PJe, do qual a
Corregedoria é membro.

Em que pese a atenção dispensada pela nobre AMATRA XV ao acompanhamento do tema, é necessário
tecer esclarecimentos iniciais quanto ao objetivo de referido normativo.

Inicialmente, registra-se não ter sido estabelecida qualquer penalidade por esta Corregedoria para a
hipótese, mas tão somente lembrado que, diante da existência de normas específicas, nenhum servidor
pode se escusar do seu cumprimento ou estará sujeito às consequências legais relacionadas aos seus
deveres como servidor público: por haver previsão explícita no Provimento GP-VPJ-CR 05/2012 de que
as novas liquidações e execuções seriam iniciadas em meio eletrônico e, ainda, diante do fato de as
estatísticas indicarem a existência de 14.923 (quatorze mil, novecentos e vinte e três) lançamentos em
sentido diverso após abril de 2017, imprescindível a investigação das razões que levaram a tal resultado,
permitindo, assim, a análise da medida adequada para saneamento   e apenas em caso de constatação de–
descumprimento do dever, a consequência disciplinar estaria imposta – não por escolha da Corregedoria,
mas pelo inescapável ordenamento legal.



Ressalto, ademais, que somente com as justificativas individualizadas apresentadas pelas Unidades é
possível o estudo das causas que originaram o início das fases de liquidação e execução no sistema físico:
seja por inconsistências evitáveis (as quais serão objeto de orientações a serem divulgadas em benefício
geral); seja por eventuais inconsistências inevitáveis, ocasionadas por limitações técnicas ou exigências
do sistema – ensejando outras formas de saneamento, portanto, refletindo em transparência da estatística
no nosso Regional; seja, em última hipótese, por tramitação irregular – o que será fiscalizado, dever
institucional desta Corregedoria.

Outro ponto essencial a ser destacado é que, de 153 Varas, três não apresentaram nenhuma dessas
ocorrências no período considerado, enquanto 100 Varas iniciaram até 100 processos; 25 Varas contam
com quantidade entre 100 e 200 processos e apenas 25 das Varas com mais de 200 processos. Assim,
considera-se que a maioria das Unidades teria tempo razoável para analisar os respectivos processos e
enviar a justificativa a eles referente, sem qualquer óbice à solicitação de dilação de prazo para aquelas
com maior quantidade. Entretanto, ressalta-se que até  à manhã de segunda-feira, houve manifestação de
mais de um terço das Varas, sem, todavia, haver qualquer pedido de prorrogação de prazo pelos
interessados.

Ainda em relação ao prazo concedido, cumpre frisar ter sido determinada apenas a apresentação de
justificativa para os lançamentos em meio físico, sem haver comando para a "migração abrupta"

 – o que, somente após a(como referido) ou qualquer outra forma de saneamento nesse momento
devida análise das razões apresentadas, poderá ser estudado para identificar a melhor forma de
regularização neste Regional.

Por fim, apenas se relembra que em período anterior, de fato, houve autorização para o migração
paulatina do , já iniciadas anteriormente – culminando na elaboração de planosacervo de execuções físicas
individualizados e cronogramas para cada Unidade, o que não se confunde com uma autorização para

. Qualquer exceção à regra geral, pelos maiso início de novas Liquidações e Execuções em meio físico
diversos motivos, deveria ser solicitada formalmente para análise da viabilidade e dos potenciais efeitos
positivos, o que foi solicitado e fundamentado por uma única Vara, sem registro de alegada permissão às
demais como se depreende do expediente ora recebido.

Contudo, embora a grande maioria dos Juízos já tenha cumprido a determinação e apresentado suas
justificativas, considerando a preocupação que foi trazida hoje verbalmente a esta Corregedoria pelo
Sindiquinze, através de seu Presidente Senhor José Aristéia Pereira e do co-diretor Senhor Joaquim José
Teixeira Castrillon, fica prorrogado até 25 de março de 2019 o prazo concedido no Ofício Circular nº
3/2019, sem prejuízo da possibilidade de qualquer interessado pleitear maior ampliação do prazo
assinalado, proporcionalmente ao caso concreto.

Ciência à AmatraXV, ao Sindiquinze e a todos os Juízos de Primeiro Grau.

Campinas 18 de março de 2019.

 

MANUEL SOARES FERREIRA CARRADITA
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