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Em 8 de outubro de 2015 o TRT da 2ª Região baixou o Provimento GP/CR nº 07/2015, 

estabelecendo que a partir de 11 de fevereiro de 2016 todos os Oficiais de Justiça realizariam 

as pesquisas eletrônicas de bens. 

Tão logo soubemos das intenções do Tribunal, solicitamos a criação de um grupo de trabalho 

que tivesse a participação da AOJUSTRA. Mesmo não sendo atendidos, realizamos reuniões 

com a Corregedoria e com a Presidência do Tribunal, para levar adiante as nossas 

preocupações. 

A AOJUSTRA tentou demover o TRT da ideia de implementar a medida indiscriminadamente a 

todos os Oficiais, sob o argumento de que seria mais viável a criação de uma equipe com essa 

finalidade, com Oficiais que se oferecessem para realizar esse trabalho.  

A proposta da AOJUSTRA previa uma reconfiguração das Centrais de Mandados, que 

incorporariam Núcleos de Pesquisa Patrimonial com Oficiais treinados para atender à 

demanda de todas as Varas. Em nossa proposta, contemplávamos experiências já adotadas 

pelo TRT da 15ª Região. 

A implementação da medida provocou a antecipação de várias aposentadorias, pois vários 

Oficiais em abono permanência e sem nenhuma afinidade com as ferramentas tecnológicas 

decidiram pelo afastamento definitivo, em vez de se submeterem a um processo de 

treinamento e reciclagem necessários ao uso dessas ferramentas. 

Por outro lado, foram necessários sucessivos provimentos modificando o provimento inicial, 

pois a medida provocou um aumento na média do prazo de devolução de mandados recebidos 

pelos Oficiais. O Provimento 07/2015 foi alterado pelos Provimentos 10/2015, 02/2016, 

09/2016 e 14/2016. Foi o que se chamou na época “trocar o pneu com o carro em 

movimento”. 

Quando o uso das ferramentas eletrônicas, após todas as modificações, estava aparentemente 

absorvido pelos Oficiais da Central, veio o Ato GP/CR 5/2017, de 13 de julho de 2017, que 

decidiu pelo envio de 1 Oficial para cada Vara do Trabalho existente, “com atribuição de 

executar preferencialmente os mandados virtuais, a saber, executar ordem judicial relativa à 

pesquisa e à constrição de bens do executado” pelas ferramentas eletrônicas. 

A mudança desfalcou enormemente as Centrais de Mandados e provocou um considerável 

revés na produtividade da execução, já que as pesquisas passaram a ser realizadas não por 

áreas geográficas de atuação e sim por Vara, possibilitando o retrabalho pela ausência de um 

banco de dados para compartilhar as informações dessas pesquisas. 

Os relatórios “Justiça em Números” dos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018 ajudam a 

demonstrar, graficamente, o insucesso das medidas implementadas pelo TRT2 nesse período. 



Cada relatório se refere ao ano anterior, e assim temos os resultados de 2014 a 2017 para 

comparar. 

Em 2014, o TRT 2 apresentava-se como o 3º Tribunal do Trabalho na categoria “Índice de 

Produtividade do Servidor da Área Judiciária – Execução”, com índice de 64, ficando atrás do 

TRT 15 e do TRT16, ambos com índice de 72. Na série histórica, o índice médio de todos os 

TRTs daquele ano era de 44,2. 

Em 2015, ainda sem as ferramentas eletrônicas, o TRT 2 atingia o índice de 70, o maior entre 

todos os TRTs. Na série histórica, o índice médio caía para 41. 

Em 2016, iniciada a experiência com as ferramentas eletrônicas, o índice do TRT2 cai para 13, 

ficando atrás somente do índice do TRT13, que foi de 12. O índice médio do Poder Judiciário 

foi de 35 naquele ano. 

Em 2017, iniciada a experiência de lotação de Oficiais nas Varas e de esvaziamento das 

Centrais no segundo semestre, o índice sobe para 19, mas é o menor entre os TRTs do país. A 

média do Poder Judiciário sobe para 39. Destaque-se que nesse ano durante o primeiro 

semestre já existia uma relativa normalidade após as sucessivas mudanças no Provimento 

07/2015. 

O que esses dados apontam? Para nós, da AOJUSTRA, não há dúvida de que fica evidente a 

relação entre a queda na produtividade na execução e as tentativas mal realizadas de 

implementação de mudanças nas Centrais de Mandados, com reflexos no dia a dia dos Oficiais. 

Por outro lado, não demonstram o fracasso do uso das pesquisas eletrônicas de bens para a 

liquidação de processos na fase de execução, haja vista que a experiência de outros tribunais, 

em particular o TRT15, caminhou em direção diversa. 

Além dos problemas acima, o Provimento 07/2015 ocasionou a quebra de isonomia entre os 

oficiais de justiça, bem como o desvio de função institucional, uma vez que os colegas lotados 

nas varas laboram essencialmente em tarefas internas (e residualmente cumprindo mandados 

nas ruas). Além disso, sobrecarga do trabalho dos colegas que ficaram na Central de 

Mandados, bem como retrabalho nas varas, como no cumprimento dos mandados. 

A AOJUSTRA, que desde o início se propôs ao diálogo com a administração do TRT, continua 

disposta a representar os Oficiais deste Tribunal e a ajudar a superar as dificuldades. Nosso 

objetivo é, antes de tudo, atender ao jurisdicionado, que tem na execução o maior gargalo no 

Poder Judiciário e, como não poderia deixar de ser, em nosso Tribunal. 

Contamos com a compreensão de V.Exa. 

 

São Paulo, 22 de outubro de 2018. 

 

 


