
 

MANIFESTO CONTRA A PRECARIZAÇÃO DA ATIVIDADE DOS OFICIAIS DE 
JUSTIÇA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO 

 

I. Introdução: 

A paralisação dos Oficiais de Justiça do TRT15 em 08/03/2023 dá-se pela rejeição integral do 

Provimento GP-CR 5/2022 e da Ordem de Serviço no. CR 03/2023 e decorre do sentimento de 

retaliação, uma vez que a categoria não contribuiu para a criação de um modelo que precariza 

o trabalho, tal como pretendido pela Administração.  

Os Oficiais de Justiça do TRT15 foram defensores e entusiastas dos avanços obtidos com o uso 

da pesquisa patrimonial e com o trabalho de inteligência, em busca da efetividade da prestação 

jurisdicional. 

Porém, o sentimento atual é de assédio institucional, o que se deu a partir da escolha 

administrativa de não recompor o quadro de servidores e se agravou nos últimos anos. Mesmo 

agora, havendo concurso em vigência e lei orçamentária que destinou verba específica para 

novas nomeações, a administração do Tribunal insiste num plano de aumentar a quantidade e a 

intensidade de trabalho de todos os seus servidores, num discurso conhecido como "fazer mais 

com menos", desconsiderando os custos humanos: a degradação da saúde física, mental e social 

não só dos Oficiais de Justiça, mas de todos os servidores do Tribunal.  

 

II. Regionalização e multiplicação de áreas geográficas: 

No que se refere especificamente aos Oficiais de Justiça, eles foram desvinculados de suas áreas 

de origem, que eram correspondentes à jurisdição das cidades do Fórum Trabalhista onde 

atuavam, para serem jogados em extensa regionalização, agigantando sua área geográfica de 

atuação ao extremo do inacreditável. 

Com essa ampliação compulsória os Oficiais de Justiça responderão por imensa quantidade de 

municípios e, pior, sem qualquer ação concreta que garanta segurança, saúde e custeio do 

trabalho. Além disso, regionalização significa a perda completa da identidade do Oficial de 

Justiça ao seu local de trabalho. Diferentemente do servidor interno que trabalha com processos 

de diversas unidades, mas no mesmo ambiente físico antigo mudando-se apenas o painel no 

computador, o Oficial é lançado para locais desconhecidos e por vezes perigosos, perdendo 

todo o vínculo, o pertencimento e a referência de sua unidade de origem. 

 

III. Critério de pontos da OS-CR 03/2023 e a geração de competição:  

Não bastassem os retrocessos trazidos por essa regionalização, em 10/02/2023 foi publicada a 

Ordem de Serviço da Corregedoria Regional no. 03/2023, que regulamenta o Provimento GP-

CR 5/2022 (ainda pendente de referendo), estabelecendo um burocrático sistema paralelo de 

controle, mitigando a transparência dos Relatórios Gerencias do PJE e impondo a regra de que 

o Oficial de Justiça não mais trabalhará visando cumprir o mandado com efetividade e com o 

menor número de atos e de tempo, mas, pelo contrário, no maior número de atos possíveis, a 



 

fim de que possa satisfazer um sistema de acumulação de pontos do referido relatório paralelo. 

O Oficial de Justiça que marcar menos pontos será penalizado com deslocamentos para lugares 

distantes e desconhecidos de outras muitas jurisdições, instituindo-se a competição entre 

Oficiais, além da grave instabilidade e imprevisibilidade na vida profissional e familiar desses 

servidores.  

Repita-se: O servidor diligente perderá a competição e terá que trabalhar em áreas longínquas 

de outras jurisdições pertencentes à Central Unificada em virtude dos pontos gerados por um 

sistema paralelo em que a ineficiência é estimulada.  

 

IV. Do trabalho oculto e do sistema Exe15: 

Além do mais, todo o minucioso e extenso trabalho de inteligência e investigação patrimonial 

realizado pelo Oficial de Justiça é lançado em um documento chamado “Rascunho/Anotações”, 

que alimenta um outro sistema paralelo de execuções, chamado Exe15, fora do sistema PJE. 

Portanto, há completa invisibilidade do trabalho dos Oficiais de Justiça, já que as pesquisas 

realizadas e os bens não penhorados em virtude do entendimento parametrizado pelo Juízo 

Regional, não são de conhecimento das partes ou de seus advogados.  

 

V. Conclusão: 

Desse modo, o resultado das medidas impostas sem critérios e sem participação da categoria, 

será o efetivo prejuízo para a execução, o que atingirá gravemente todos os cidadãos que 

esperam uma entrega jurisdicional célere e efetiva da Justiça do Trabalho, vez que o trabalho 

principal dos Oficiais de Justiça será corroído pelo desgaste de sua saúde física e mental em 

extenso deslocamento e aumento de riscos em locais desconhecidos e pela preocupação com a 

pontuação. 

Assim sendo, os Oficiais de Justiça do TRT15 se manifestam pela imediata revogação do 

Provimento GP-CR 5/2022 e da OS-CR 3/2023, haja vista a impossibilidade de apoiar ou 

contribuir com medidas de retrocesso e precarização das condições de trabalho. Não há como 

falar em mudanças sem a reposição mínima do quadro para garantir ao menos dois Oficiais de 

Justiça por Vara do Trabalho; sem o fim da remoção compulsória e ampliação da área de 

lotação; sem a implementação de regras claras de limitação e de custeio de eventual e voluntário 

deslocamento fora da lotação originária (jurisdição da Vara Trabalhista); e sem a automatização 

das estatísticas, com dados que podem ser perfeitamente extraídos do sistema PJE, o qual já 

controla todas as ações judiciais e o conteúdo das certidões dos Oficiais de Justiça. 

Campinas, 08 de março de 2023. 

 

Oficiais de Justiça Avaliadores Federais do TRT da 15ª Região 


