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EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DO TRABALHO, 

DOUTORA ANNA CAROLINA MARQUES GONTIJO, DA 

UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL DE SÃO PAULO. 

 

 

 

 

Ref.: Natureza das diligências dos mandados externos 

atribuídos aos Oficiais de Justiça designados para o GAEPP.  

 

 

 

 

   AOJUSTRA, neste ato representada por seu Presidente, 

vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, REQUERER que 

os mandados externos atribuídos aos Oficiais de Justiça designados 

para o GAEPP limitem-se às diligências de natureza simples, como os 

atos de comunicação (citação/intimação), pelos motivos de fato a seguir 

expostos. 

 

 

 

   DOS FATOS 

   O Ato GP/CR 6/2019 redefiniu as atividades e estrutura 

da Central de Mandados, determinando a formação de um grupo destinado 

a cumprir, preferencialmente, as ordens judiciais relativas à pesquisa de 

bens por meio das ferramentas oferecidas pelos convênios assinados pela 

Justiça do Trabalho. 
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 Tal grupo foi constituído em janeiro do corrente ano, sendo 

denominado "GAEPP". 

 Sendo assim, os Oficiais de Justiça designados para cumprir os 

mandados eletrônicos neste grupo receberam o compromisso de 

cumprimento de diligências externas de natureza simples, priorizando-se, 

desta forma, a execução das ordens judiciais relativas à pesquisa de bens, 

tal como determinado pelo Ato GP/CR 6/2019. 

 Ressalte-se que tal compromisso, de atribuição de mandados 

externos com diligências limitadas aos atos de comunicação 

(citação/intimação), tem sido respeitado pelas coordenações das Centrais de 

Mandados de Guarulhos, Osasco, São Bernardo do Campo e Santos, uma 

vez que em consonância com o caráter preferencial das pesquisas de bens. 

 Importante frisar  que tal limitação das diligências de natureza 

externa aos Oficiais designados para o GAEPP não causa qualquer prejuízo 

ao funcionamento regular da Central de Mandados da Capital, uma vez 

que, com o Ato GP/CR 6/2019, foram acrescentados mais oitenta Oficiais 

de Justiça à estrutura administrativa deste órgão, com função exclusiva de 

cumprimento de "mandados de rua". 

 Ademais, não se desconhece que o sistema PJe não possui 

funcionalidade que permita um filtro prévio quanto à natureza do mandado 

emitido. Contudo, como demonstra a prática das demais Centrais de 

Mandados deste Tribunal, não há óbice a que os próprios Oficiais 

designados para o GAEPP procedam à redistribuição dos mandados que 

exorbitem os atos de comunicação. 

 Aliás, a prática da redistribuição de mandados já existe na própria 

Central de São Paulo, quando há ordem judicial de remoção de bens ou 

reintegração de posse, bastando uma simples anotação no campo "nota". 

No mesmo sentido, o próprio fluxo de trabalho do GAEPP, com a 
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movimentação dos mandados entre os convênios, dá-se por meio da 

inserção de "notas" no sistema PJe.  

 Assim, ainda que as atividades dos Oficiais designados para o 

GAEPP englobem as atividades desenvolvidas externamente, o fato é que a 

própria normativa do Tribunal atribuiu um caráter preferencial às 

pesquisas de bens. 

 Neste sentido, atende à prevalência do interesse público a limitação 

da natureza das diligências externas dos Oficiais do GAEPP, uma vez que 

permite que a jornada de trabalho seja preferencialmente dedicada à 

execução das atividades de pesquisa, em consonância com o determinado 

pelo Ato GP/CR 6/2019. 

 

 

PEDIDO 

Diante do exposto, a AOJUSTRA vem requerer que os mandados 

externos atribuídos aos Oficiais de Justiça designados para o GAEPP 

limitem-se às diligências de natureza simples, como os atos de 

comunicação (citação/intimação), por ser medida de Justiça. 

 

São Paulo, 26 de maio de 2020. 

 

 

___________________________________________________ 

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES 

FEDERAIS DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO 

 

 


