
ORDEM DE SERVIÇO Nº 03/2023-CR, 

de 09 de fevereiro de 2023.

 

Regulamenta a gestão regional de mandados judiciais,
prevista no Provimento GP-CR nº 05/2022.

 

A CORREGEDORA REGIONAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO, no uso
de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO a regulamentação das Centrais de Mandados pelo Provimento GP-CR nº 05/2022,
bem como a instituição da gestão regionalizada, autorizando-se o deslocamento temporário de oficiais
de justiça na hipótese de acúmulo extraordinário de serviço;

CONSIDERANDO que, por força do parágrafo único do art. 38 do mesmo Provimento, compete à
Corregedoria Regional editar ordens de serviço a fim de disciplinar a atuação de matéria afeta à atuação
das Centrais de Mandados;

CONSIDERANDO que a Coordenadoria de Pesquisa Patrimonial, vinculada à Corregedoria Regional, é
competente para opinar em processos administrativos envolvendo as atividades dos oficiais de justiça,
por força dos incisos V e VII do art. 7º do Provimento GP-CR nº 05/2022;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a gestão de mandados, inclusive de forma a atender
urgências e atos prioritários, bem como instituir controle de informações sobre as diligências realizadas
e apuração de custas, na forma do art. 789-A, II, da CLT;

CONSIDERANDO a importância de aprimorar os critérios objetivos para a distribuição mais equilibrada
das diligências;

CONSIDERANDO a escassez de força de trabalho crônica da 15ª Região, demandando estudos de
impacto quando da designação de servidores para atuarem como oficiais de justiça “ad hoc”, a qual
deve previamente observar as possibilidades de movimentação do quadro de oficiais de justiça
existente, na forma do art. 2º, § 1º, da Resolução CSJT nº 99/2012;

CONSIDERANDO a existência de área do zoneamento às quais se encontra vinculado somente um
oficial de justiça, bem como a necessidade de conferir regramento específico para a cobertura de
afastamentos nessas situações;

CONSIDERANDO, por fim, a possibilidade de movimentação dos servidores públicos no interesse do
serviço, conforme critérios de conveniência e oportunidade, a exemplo do recentemente reconhecido em
julgados como o Mandado de Segurança 2196459-72.2022.8.26.0000 (Tribunal de Justiça do Estado de
S ã o  P a u l o ) ,
 

RESOLVE:



 

Capítulo I

Controle de mandados

Seção I

Mandados urgentes e prioritários

Art. 1º Caberá à Chefia da Central de Mandados efetuar a gestão dos mandados urgentes ou de
cumprimento prioritário.

 

Art. 2º Serão considerados:

I - urgentes: os mandados judiciais cujo cumprimento intempestivo ofereça risco de perecimento do
direito;

II - prioritários: os mandados judiciais que devam ser cumpridos com celeridade, podendo ser observado
o prazo mínimo de 15 dias entre sua expedição e a diligência do oficial de justiça.

§ 1º Os mandados urgentes dependem de motivação expressa do juízo no corpo do mandado, sem
prejuízo da comunicação do fato à Central de Mandados, pelos meios de comunicação disponibilizados
pela instituição.

§ 2º Mandados envolvendo a notificação das partes para comparecimento em audiência próxima serão
considerados prioritários, razão pela qual a designação de audiência deverá observar o prazo previsto
no inciso II.

§ 3º Deverão ser comunicadas à Coordenadoria de Pesquisa Patrimonial circunstâncias envolvendo a
atribuição desnecessária de urgência ou prioridade a mandados cuja audiência tenha sido agendada
com antecedência suficiente a permitir a notificação pelo meio e no prazo regulares. 

 

Seção II

Controle de diligências e de custas

Art. 3º Caberá aos oficiais de justiça registrar as informações referentes ao cumprimento dos mandados
por meio de formulário eletrônico disponibilizado pela Coordenadoria de Pesquisa Patrimonial, como
meio de viabilizar a obtenção de relatórios para gestão na Central de Mandados.

§ 1º   Independentemente do tipo de mandado e da diligência realizada - eletrônica ou presencial - o
lançamento detalhado das atividades realizadas viabiliza uma gestão geral das diligências, mediante



identificação da concreta complexidade de cada caso, oportunizando, quando necessário, critérios
objetivos para maior equilíbrio na distribuição de tarefas.

§ 2º No caso das diligências presenciais, as informações devem atender ao determinado no artigo 3º da
Resolução nº 11, de 15 de dezembro de 2005 do Conselho Superior de Justiça do Trabalho.

§ 3º A Chefia da Central de Mandados é responsável pelo acompanhamento e auditoria das
informações registradas pelos oficiais de justiça, devendo extrair relatório mensal dos dados lançados
para as diligências presenciais, no mesmo prazo para encaminhamento à Administração da apuração
dos valores devidos a título de indenização de transporte (Sistema de Diligências do SIGEP).

§ 4º Na hipótese de pesquisa eletrônica, o registro de utilização de ferramenta com resultado positivo na
identificação de bens ou devedores ocultos terá o mesmo peso na análise da aferição de resultados que
o esgotamento das ferramentas disponíveis - neste último caso, independentemente de eventual
resultado negativo.

§ 5º Os pesos atribuídos às diligências cumpridas observarão os critérios do anexo único.

§ 6º O recibo de resposta ao formulário poderá ser aproveitado, mediante inserção no sistema próprio,
como rascunho/anotações nos casos em que a diligência de pesquisa patrimonial tenha resultado a
indicação de execução frustrada.

 

Art. 4º As certidões ou autos elaborados pelos oficiais de justiça no sistema PJe, em cumprimento aos
mandados judiciais, deverão conter o registro das custas devidas por diligência praticada, na forma do
art. 789-A, II, da CLT.

. Caberá à secretaria da Vara do Trabalho registrar a obrigação de pagar indicada emParágrafo único
certidão no sistema PJe, sendo indicada  a União como credora.

Capítulo II

Acúmulo extraordinário de serviços

Seção I

Definições

Art. 5º Para fins do art. 31, § 3º, do Provimento GP-CR nº 05/2022, será considerado como acúmulo
extraordinário de serviços em determinada área do zoneamento:

I - a existência de acervo, superior em 100% à quantidade média observada nos 6 (seis) meses
anteriores, de mandados pendentes de cumprimento;

II - a existência de mandados pendentes de cumprimento por período superior em 6 (seis) meses após o
vencimento do prazo.

 



Seção II

Plano de trabalho

Art. 6º Observada a ocorrência do acúmulo extraordinário de serviços, o Juízo Coordenador da Central
de Mandados deverá providenciar o levantamento de informações de forma a detectar as circunstâncias
que levaram à formação do acervo ou ao descumprimento dos prazos.

§ 1º Constatadas circunstâncias que apontem para ocorrências pontuais, conforme necessário, será
elaborado plano de trabalho interno, a ser cumprido pelos oficiais de justiça atuantes na própria área do
zoneamento, em termos e condições previamente ajustados pelo Juízo Coordenador.

§ 2º Identificado problema crônico, caracterizado especialmente pela insuficiência  de força de trabalho
em caráter duradouro, caberá ao Juízo Coordenador:

I - comunicar o fato imediatamente à Coordenadoria de Pesquisa Patrimonial da Corregedoria Regional,
por meio de protocolo no PROAD;

II - elaborar plano de ação, com previsão da força de trabalho necessária para redução do acervo e
estimativa do prazo de duração dos trabalhos.

III - O plano de trabalho poderá compreender, entre outras medidas:

a) o reexame dos mandados pendentes de cumprimento, para conferência do Chefe da Central de
Mandados junto às Varas do Trabalho quanto à persistência da necessidade do ato, ou à perda de seu
objeto;

b) a redistribuição de mandados de pesquisa patrimonial aos demais oficiais de justiça de outras áreas
de zoneamento ligadas à mesma Central de Mandados, para cumprimento das diligências que puderem
ser realizadas de forma eletrônica;

c) o deslocamento pontual de oficiais de justiça de outras áreas do zoneamento para cumprimento de
diligências que demandem a presença física dos servidores na área afetada.

d) atuação de oficiais de justiça de Centrais de Mandado diversa, excepcionalmente,
mediante solicitação fundamentada à Coordenadoria de Pesquisa Patrimonial.

§ 3º Caso sejam necessárias as providências previstas nas alíneas ‘b’, ‘c’ ou 'd' do inciso III do parágrafo
anterior, será realizado, prioritariamente, pelos oficiais de justiça vinculados às áreas do zoneamento
que tenham informado cumprimento de diligências em menor pontuação média nos 6 (seis) meses
anteriores, conforme previsão no artigo 3º.

 Na ausência de providências do Juízo responsável, poderá a Coordenadoria de Pesquisa§ 4º
Patrimonial sugerir medidas de adequação ao verificar quaisquer das hipóteses previstas neste artigo.

 

Art. 7º Os oficiais de justiça destacados para atuar presencialmente na execução do plano de ação, que



pertençam à área do zoneamento de Central de Mandado diversa, atuarão em regime de força tarefa e
não receberão distribuição de mandados de sua área de origem, enquanto perdurar sua atuação no
plano.

 

Art. 8º O plano de trabalho será homologado pela Corregedoria Regional, após parecer da
Coordenadoria de Pesquisa Patrimonial.

§ 1º Caso necessário, a Coordenadoria de Pesquisa Patrimonial poderá solicitar à Central de Mandados
informações complementares ou retificações.

§ 2º Homologado o plano, será autorizada a imediata redistribuição dos mandados de pesquisa
patrimonial para todos os oficiais de justiça da Central de Mandados.

§ 3º Questões relativas à eventuais diárias serão tratadas na forma prevista na Resolução Administrativa
nº 21/2019, ou outra que a venha substituir.

 

Capítulo III

Afastamentos e substituições

Seção I

Cobertura de férias

Art. 9º Em caso de férias, deverá ser registrado bloqueio no PJe de até 15 (quinze) dias, de forma que o
oficial deixe de receber novas ordens, a fim de que se utilize do tempo remanescente para conclusão
dos mandados com prazo para cumprimento a vencer durante o período de afastamento.

 

Art. 10. Nas áreas de zoneamento com pluralidade de oficiais de justiça, estes   substituir-se-ão
reciprocamente.

 

Art. 11. Nas áreas do zoneamento em que houver somente um oficial de justiça, este deverá ser
substituído por outro de zona diversa, especificamente para a prática de atos urgentes e inadiáveis.

§ 1º Deverá ser elaborada escala para a cobertura de férias, priorizando a reciprocidade e a alternância
entre as diferentes zonas, de forma a não prejudicar ou favorecer os oficiais de justiça de determinada
localidade.

§ 2º Os novos mandados de pesquisa patrimonial que seriam distribuídos ao oficial em férias serão
redistribuídos manualmente aos oficiais de justiça de carreira das demais áreas da Central Unificada,



priorizando aquela que possuir menor quantidade de mandados distribuídos nos últimos 6 (seis) meses,
excetuadas as que se encontrarem com acúmulo extraordinário de serviços, na forma do art. 6º.

 

Seção II

Cobertura de afastamentos

Art. 12. Na hipótese de afastamento  por prazo até 30 (trinta) dias, aplicar-se-ão as regras da seção
anterior, relativas às férias.

 

Art. 13. A concessão de afastamento superior a 30 (trinta) dias importará na redistribuição dos
mandados judiciais vencidos até a data prevista para o retorno aos demais oficiais de justiça de sua
área de zoneamento, se houver, ou ainda, aos demais oficiais atuantes na mesma jurisdição.

§ 1º A existência de passivo relevante poderá ensejar a atuação pautada na elaboração de plano de
ação, aplicando-se, no que couber, as disposições do art. 6º.

§ 2º Na hipótese de atuação de somente um oficial de justiça na jurisdição, aplicar-se-ão as regras do
Capítulo II, envolvendo o acúmulo extraordinário de serviços.

 

Seção III

Nomeação de oficial de justiça “ ”ad hoc

Art. 14. Previamente a eventuais pedidos para nomeação de oficial de justiça “ad hoc”, deverão ser
verificadas as possibilidades de movimentação temporária dos oficiais, conforme § 1º do art. 2º da
Resolução CSJT nº 99/2012.

Parágrafo único. Demonstrado o exaurimento das possibilidades de movimentação entre os oficiais de
justiça, o Juízo Coordenador encaminhará tal informação à Coordenadoria de Pesquisa Patrimonial da
Corregedoria Regional, por meio de PROAD, para análise dos eventuais impactos nas rotinas da Vara
do Trabalho afetada, para posterior encaminhamento à Presidência do Tribunal da solicitação de
designação de servidor nas atribuições de oficial de justiça “ad hoc”.

 

Capítulo IV

Disposições finais e transitórias

Art. 15. Aos oficiais de justiça atuando presencialmente em cobertura de férias ou licença, aplicam-se as
regras do art. 7º.



Art. 16. Os servidores designados para atuar como oficiais de justiça “ad hoc” exercerão o encargo pelo
prazo remanescente, devendo eventual renovação ser avaliada na forma do art. 14.

Art. 17. Nas hipóteses dos incisos I e II do § 2º do art. 31 do Provimento GP-CR nº 05/2022,
aplicar-se-á, no que couber, as disposições da alínea ‘b’ do § 2º e do § 3º do art. 6º desta Ordem de
Serviço.

Art. 18. Antes do decurso de 6 (seis) meses da coleta de dados para aferição dos resultados médios
estabelecida nesta Ordem de Serviço, eventuais deslocamentos excepcionais serão realizados,
prioritariamente, pelos oficiais de justiça vinculados às áreas do zoneamento que tenham recebido a
menor quantidade de mandados nos 6 (seis) meses anteriores.

Art. 19. Esta Ordem de Serviço passa a vigorar após 30 (trinta) dias de sua publicação.

Publique-se.

Cumpra-se

 

RITA DE CASSIA PENKAL BERNARDINO DE SOUZA

Desembargadora Corregedora Regional
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