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Ofício 49│2021│NCFZ 
Solicitação – Nomeação Tribunal de Justiça de São Paulo 
 
 
 

Bauru, 27 de julho de 2021. 

 
 
Excelentíssimo Senhor  

                                       

A 21ª Subseção Bauru da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São 

Paulo, através de sua diretoria, com os habituais respeitos e considerações, vem por 

meio deste expor a seguinte situação: 

 

1. A 32ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA – BAURU. Comarcas: Bauru, Agudos, 

Duartina, Lençóis Paulista, Pirajuí e Piratininga, conta com uma enorme 

defasagem de escreventes técnicos judiciários, totalizando 71 (setenta e um) 

cargos vagos (Agudos 6, Bauru 47, Duartina 4, Lençóis Paulista 3, Pirajuí 9, 

Piratininga 2) e tal carência tem causado sérios prejuízos ao devido 

andamento dos processos na aludida CJ; 

 

2. Os prejuízos tendem a piorar com a retomada das atividades presenciais - 

mesmo que parcialmente, devido a pandemia - e com a fluência plena dos 

prazos nos processos físicos; 

 

3. Para    demonstrar    toda   essa   afirmação objetivamente, apurou-se que 

somente no Foro de Bauru (sede da CJ) há uma taxa de congestionamento 

que chega a 92% (noventa dois por cento), esta taxa leva em consideração 

a não vazão de processos e sua manutenção em estoque, o que resulta 

numa alta taxa de congestionamento; 

 

4. Ha notícias de concurso com a validade vigente com vagas   destinadas   as   

comarcas do interior, sendo   que   para a 32ª CJ   existe lista com o total de 

89 (oitenta e nove) aprovados – sendo 68 lista geral, 4 PCD e 17 negros - e 

até o presente momento APENAS 7 (sete) foram nomeados, 5 (cinco) são 
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da lista geral (1 (um) desistiu), 1 (um) PCD (exonerou) e 1 (um) da Lista de 

Candidatos Negros. Assim somente 5 (cinco) dos aprovados ocupam os 

respectivos cargos; 

 

5. Veja que sequer as vagas do edital - no total de 10 (dez) vagas - foram 

preenchidas, sendo que o prazo do edital está em andamento; 

 

6. Diante disso, pleiteia-se a imediata nomeação de 71 (setenta e um) 

aprovados no concurso, nas comarcas da 32ª CJ, o que contribui muito para 

a devida retomada e agilidade dos serviços judiciais nas referidas 

localidades; 

 

7. Porquanto, o pedido é de necessidade   mais   do   que   justificada diante 

dos dados apresentados e do momento singular que vivemos. 

 

Certos do compromisso do Poder Judiciário com a adequada prestação 

jurisdicional aos seus jurisdicionados, sacerdócio que dividimos, encerramos o 

presente com votos de elevada estima e consideração. 

 

Atenciosamente. 
 
 
 
 

MARCIA REGINA NEGRISOLI FERNANDEZ POLETTINI 

PRESIDENTA 
 
 
 
 
 
 
AO EXMO SR. DR 
DESEMBARGADOR GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO 
DD PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 
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