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DECISÃO 

 

Tratam-se de requerimentos formulados pela Associação dos Oficiais de Justiça 

Avaliadores Federais da Justiça do Trabalho da 2.ª Região  AOJUSTRA, decorrentes de 

sugestões votadas em assembleia da entidade. 

Em atenção aos requerimentos formulados por essa respeitável Associação, 

inicialmente pondero que todas as decisões em relação ao trabalho dos Oficiais de Justiça 

são baseadas nas normas que regulamentam o trabalho durante esse contexto de 

pandemia e na preservação da incolumidade de todos. 

Passo a apreciar os requerimentos específicos formulados, na mesma ordem 

em que foram apresentados: 

1) Em relação aos mandados de reintegração, trata-se de atribuição do Juiz que 

determina a ordem de reintegração, não do Juiz Coordenador da Central, que não possui 

qualquer ingerência sobre as atribuições jurisdicionais daquele; 

2) Quanto ao mandado de penhora em crédito, a resposta é semelhante ao do 

jurisdicionais do juiz que determinou a penhora; 

3) Aqueles entes cuja citação/intimação pode ocorrer diretamente pelo sistema 

já estão cadastrados, conforme disponível na intranet, não havendo obrigatoriedade de 

quaisquer outros entes que não formalizarem o respectivo cadastro, na forma do artigo 5.º 

da Lei 11.419/2006 cadastrarem-se para receber citações iniciais. A interpretação a ser 

extraída do artigo 246, V, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, é a de que 

referidas citações/intimações são aquelas a serem feitas no curso do processo, e a forma 

delas será definida pelo Juiz natural da causa. Pondero, em relação ao tema 

citações/intimações, que deve sempre ser respeitada a convicção pessoal de cada 

magistrado em relação à forma regular de sua realização, evitando-se nulidades 

processuais, preservando-se ainda a sua independência; 
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4) Em relação ao tema penhora de imóveis e veículos, pondero que a avaliação 

é ato indispensável no qual o Oficial de Justiça, efetivamente vendo e avaliando o bem, 

certifica qual o seu real estado, indicando a situação fática daquele instante, não sendo 

possível certificar por outros meios essas questões. O citado dispositivo legal (art. 23 da 

Resolução GP/CR 03/2020) cita o advérbio preferencialmente, justamente por conta da 

existência também de hipóteses em que não é possível a utilização de meio eletrônico; 

5) Como já ponderado anteriormente, o Juiz Coordenador não tem atribuição de 

determinar quais são os dados a serem inseridos no mandado; 

6) Quanto à exposição dos Oficiais a ambiente tido como de risco, as questões 

devem ser tratadas individualmente, de acordo com o caso concreto, com o Oficial de 

Justiça certificando a situação fática com a qual se deparou, indicando o motivo pelo qual 

ela revelou-se arriscada. Não parece razoável que sejam devolvidos os mandados 

indistintamente. A Resolução 03/2020, em seu artigo 23, III e parágrafo 2.º, já trata da 

hipótese aventada; 

7) A questão depende de celebração específica de convênios, e não simples 

liberação de convênio por parte do Tribunal, exceto em relação aos convênios da VIVO e 

SerasaJud, cuja sugestão de acesso por parte dos Oficiais já foi encaminhada à 

Corregedoria-Regional por essa coordenação; 

8) A Corregedoria-Regional está tratando junto ao TJSP a possibilidade de 

realização de penhoras no rosto de autos de processos judiciais através de e-mail. 

Intime-se a Associação, por e-mail, mesma forma em que apresentada a 

demanda. 

São Paulo, 17 de novembro de 2020. 

 

João Forte Júnior 

Juiz do Trabalho 


