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DECISÃO

RELATÓRIO

 

 Tratam os autos de Procedimento de Controle Administrativo instaurado por

Anibal da Silva Lins  do Maranhão - TJMAem face do Tribunal de Justiça do Estado , no qual questiona a

designação de servidores para exercerem atribuições de oficial de justiça de forma .ad hoc

 O caso: o requerente informa que o TJMA, diante da falta de pessoal, vem

nomeando servidores para exercerem temporariamente a função de oficial de justiça, ao invés de

promover concurso público para o citado cargo.

Aduz que esta medida viola a Súmula Vinculante 43 e o art. 37 da Constituição

Federal, pois, apesar do caráter excepcional da medida, o prazo de um ano estabelecido pelo TJMA seria

excessivo, havendo, ainda, prorrogação por igual período, em alguns casos.

Cita a situação de nove servidores que foram designados para exercer a função de

oficial de justiça ou tiveram as indicações prorrogadas ao longo do ano de 2018.

Aduz que esta prática reiterada e por longos períodos retira uma força de trabalho

da Secretaria das Varas e pode gerar indenizações por desvio de função, acarretando maiores danos ao

erário.

Relata que o último concurso público para o cargo de oficial de justiça foi

realizado em 2009, após decisão proferida por este Conselho no Pedido de Providências (PP) nº

200810000007565. Sustenta que mesmo após o CNJ ter declarado no citado procedimento que “as

nomeações de oficiais de justiça Ad Hoc feitas continuamente ao arrepio da lei e sem programação de

 o Tribunal continuou efetuando asconcurso para o preenchimento de vagas em aberto, são irregulares”,

designações.
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Destaca, ainda, precedentes deste Conselho acerca da matéria.

 O pedido: liminarmente, requer seja determinado ao TJMA que se abstenha de

nomear servidores, de forma , para a função de oficial de justiça e que apresente cronograma paraad hoc

planejamento de concurso público para o cargo, no prazo máximo de 180 dias. Pleiteia, ainda, a

realização de audiência prévia de conciliação.

No mérito, pede que o Tribunal seja compelido a realizar certame para nomeação

de oficiais de justiça e a não renovar designações , com a substituição dos servidores quead hoc

atualmente desempenhem a função de forma temporária por candidatos aprovados no concurso público.

 Aditamento à inicial: o requerente informa que a pauta da Sessão Plenária

Administrativa do TJMA do dia 05/12/2018 incluiu processos que tratam da nomeação  de maisad hoc

dois servidores, para a função de oficial de justiça (Id nº 3506061).

 Terceiro interessado: o Sindicato dos Servidores da Justiça do Maranhão –

SINDJUS-MA requer sua habilitação no processo, na qualidade de assistente do requerente, bem como

seja designada audiência de conciliação (Id nº 3508628).

Pede, ainda, que seja assegurada a participação de um representante do sindicato

junto “à Comissão e/ou Grupo de Trabalho, que será responsável pelo planejamento, regulamentação e

”, e junto “execução do próximo concurso público às Comissões e/ou Grupos de Trabalho, constituídas no

âmbito do Poder Judiciário do Estado do Maranhão com o fito de planejar e regulamentar as atividades

funcionais específicas dos servidores aprovados em concurso público para  provimento dos cargos 

”.efetivos vagos da respectiva carreira

   Despacho: a Conselheira Daldice Santana, em substituição regimental,

determinou a intimação do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão para informações (Id nº 3505959).

 Manifestação do TJMA: o requerido informa que a matéria ora tratada foi

apreciada nos autos PP nº 200810000007565, ocasião em que o Conselho Nacional de Justiça teria

destacado que “em casos singulares de excepcional necessidade do serviço, poder-se-á admitir, a

realização de convênios, ou ainda, o deslocamento de servidores dos seus quadros originais na

Administração Pública do Executivo, Legislativo ou Judiciário, para o exercício da função de Oficial de

”.Justiça

Esclarece que a Resolução nº 14/2008 prevê a possibilidade de designação de

oficiais de justiça, em caráter excepcional e por tempo determinado, para atuar temporariamente nas

Comarcas, Varas ou Juizados Especiais onde não haja oficiais de justiça do quadro efetivo lotado.

Acrescenta que ao apreciar questão de ordem quanto à citada resolução, na Sessão Plenária

Administrativa do dia 07/05/2008, o Tribunal decidiu também pela possibilidade de designação de oficial 

, onde houver apenas 1 (um) oficial de justiça lotado.ad hoc

Afirma que apesar de o provimento de cargos ser feito por concurso público, o

ordenamento jurídico valida o aproveitamento dos recursos humanos disponíveis em caso de excepcional

necessidade, a bem do interesse público.

Expõe que há, atualmente, 35 oficiais de justiça temporário, em caráter precário e

por prazo determinado, “em obediência à qualificação exigida – que, nos termos do art. 93, caput, do
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Código de Divisão e Organização Judiciárias do Maranhão, o requisito de escolaridade para o cargo de

oficial de justiça é a conclusão do ensino médio e idade mínima de dezoito anos”. 

Informa que a validade do último concurso público para ingresso para o cargo de

oficial de justiça, expirou em 20/03/2014, tendo sido convocados todos os aprovados. Acrescenta que

referidas nomeações temporárias ocorreram, estritamente, para evitar a paralisação dos serviços judiciais.

Destaca que os afastamentos legais de servidores não acarretam a abertura de vaga

a ser preenchida por outro candidato aprovado por concurso público, uma vez que não se trata de hipótese

de vacância do cargo. Cita o exemplo do requerente, a quem teria concedido licenças para desempenho de

mandato classista e afastamentos para atividade política partidária.

Comunica que realizará concurso para provimento de cargos de servidores,

estando em fase de elaboração de edital, com previsão de ocorrência para o segundo semestre de 2019.

Afirma haver  inverso, pois a proibição de renovar aspericulum in mora

designações de oficial de justiça  causará a paralisação das atividades judiciárias em diversasad hoc

comarcas do interior do Estado, até o provimento dos cargos pelos aprovados em concurso público ou

enquanto perdurar os casos de afastamento legal (Id nº 3546835).

Decisão liminar:no Id nº 3553430, indeferi a medida liminar por não vislumbrar a

 ocorrência dos requisitos necessários, tendo em vista o entendimento deste Conselho de que a designação

de servidores  é possível, de forma excepcional.ad hoc  

 Na ocasião, acolhi o pedido de ingresso do SINDJUS-MA, na condição de terceiro

 interessado, e determinei a intimação do Tribunal para apresentar informações de defesa.

 Manifestação do TJMA: o Tribunal noticia que deu início aos atos preparatórios

para a realização de concurso público para o ingresso de servidores, que contemplará vagas para o cargo

 de oficial de justiça. Aduz que já foi elaborada minuta do termo de referência para a escolha da empresa

responsável pela aplicação das provas, acrescentando que a publicação do edital está prevista para julho

de 2019 (Id nº 3569372).

 Terceira interessada: a Federação das Entidades Sindicais dos Oficiais de Justiça

do Brasil – FESOJUS/BR requer seu ingresso nos autos na condição de terceira interessada. Pede, ainda, a

designação de audiência de conciliação (Id nº 3575646).

 Despacho: deferi o pedido de ingresso nos autos apresentado pela FESOJUS/BR

e determinei a intimação do requerente, para ciência das informações apresentadas pelo Tribunal (Id nº

3582418).

Manifestação do requerente:salienta que, apesar da previsão de lançamento de

edital de concurso em julho/2019, o pleito deste procedimento seria mais abrangente, envolvendo “

questões como nomeação de servidores ad hoc por períodos de um ano, assim como outras questões

”. Reitera, assim, o pedidoreferentes à escolaridade do cargo público a ser oferecido no Concurso futuro

de designação de audiência de conciliação (Id nº 3588573).

 Designação de audiência: no Id nº 3604495, foi designada a realização de

audiência de conciliação para o dia 24/04/2019.
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 Informações do TJMA: o Tribunal comunicou que, em sessão plenária

extraordinária realizada em 15/04/2019, aprovou proposta de resolução que dispõe sobre o regulamento

do concurso público para provimento de cargos efetivos, bem como projeto de lei para alterar a Lei

Estadual nº 8.715/2007, a fim de modificar a escolaridade exigida para o ingresso do cargo de oficial de

justiça, de nível médio para nível superior completo, com o requisito de bacharel em direito (Id nº

3609878).

É o relatório.

 

FUNDAMENTAÇÃO

No presente procedimento, o requerente questiona a designação de servidores para

exercerem temporariamente a função de oficial de justiça, no âmbito do TJMA.

Requer, então, que o Tribunal seja compelido a realizar certame para nomeação de

oficiais de justiça e a não renovar designações , com a substituição dos servidores quead hoc

desempenhem o encargo, de forma temporária, por candidatos aprovados no concurso público.

Nada obstante, a partir da análise dos autos, verifica-se que houve perda

superveniente do objeto deste procedimento.

Consoante informado pelo TJMA, as designações de servidores ocorreram em

caráter excepcional, com observância da qualificação exigida para o cargo, para atuar temporariamente

nas Comarcas ou Varas que não contem com oficiais de justiça, ou onde houver apenas um servidor

ocupante do citado cargo.

Acrescentou, ainda, que já estão em andamento os preparativos para a realização

de concurso para provimento de cargos de servidores, inclusive de oficiais de justiça, cujo edital deve ser

lançado em julho de 2019.

Assim, resta prejudicado o pedido, dado que a realização do certame ocorrerá em

breve e possibilitará o preenchimento dos cargos de oficiais de justiça – cujas vagas têm ensejado a

designação de oficiais de justiça de forma .ad hoc

 Cumpre destacar que no curso do processo (Id nº 3588573) o requerente incluiu

novo aspecto referente à matéria, sustentando que, apesar da previsão de lançamento do concurso, haveria

a necessidade de se designar audiência de conciliação para tratar de “outras questões referentes à

” de oficial de justiça.escolaridade do cargo público

Conforme informações apresentadas nos autos, tem-se que o Código de Divisão e

Organização Judiciárias do Maranhão, exigiria a conclusão do ensino médio como requisito para o citado

cargo (Id nº 3546835).

 Nada obstante, no Id nº 3609878, o Tribunal comunicou que, em sessão plenária

extraordinária realizada em 15/04/2019, foi aprovado projeto de lei para alterar a Lei Estadual nº

8.715/2007, a fim de modificar a escolaridade exigida para o cargo de oficial de justiça, de nível médio

para nível superior completo, com o requisito de bacharel em direito. 
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DISPOSITIVO

Por essas razões, cancelo a audiência de conciliação, designada no Id nº 3604495,

e determino o arquivamento dos autos, nos termos do art. 25, X, do Regimento Interno do Conselho

Nacional de Justiça, devido à perda superveniente do objeto deste feito.

Intimem-se.

À Secretaria para as providências. 

 Brasília/DF, data registrada no sistema.

 

 

Conselheira IRACEMA VALE

Relatora
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