
 

 

Ofício 043/2017                                                     Porto Alegre, 19 de dezembro de 2017. 

 

Excelentíssima Senhora 

 

Desembargadora Vania Cunha Mattos 

 

Presidente TRT 4ª Região 

 

ASSUNTO: PREENCHIMENTO DE VACÂNCIAS NO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO – OFICIAL DE 

JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL  

 

Senhora Presidente,            

A FENASSOJAF – Federação Nacional das Associações de Oficiais de Justiça-Avaliadores 

Federais -, com sede própria localizada na cidade de Brasília/DF, no Setor de Diversões Sul, 

Bloco F e G, Conjunto Bacarat, 2° andar, sala 204, com CNPJ 03.547.218/0001-59, 

representante das  associações de oficiais de justiça-avaliadores federais em âmbito nacional, 

e a ASSOJAF RS – Associação dos Oficiais de Justiça Avaliadores Federais no Estado do Rio 

Grande do Sul, com sede própria localizada nesta cidade, CNPJ 92.325.323/0001-73,  

representante dos oficiais de justiça federais  no estado do Rio Grande do Sul,  têm entre suas 

finalidades propugnar por todos os direitos e aspirações dos oficiais de justiça-avaliadores 

federais, bem como assistir e defender moral, administrativa e juridicamente seus associados. 

            É com esta legitimidade que vêm a Vossa presença a fim de externar sua preocupação 

em relação a futuras nomeações no que concerne aos cargos de Oficiais de Justiça. 

I – DA IMPORTÂNCIA DA FUNÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA A PERFECTIBILIZAÇÃO DO 

EXERCICIO JURISDICIONAL 

            Como bem sabe Vossa Excelência, não só por ocupar a Presidência do Tribunal, mas 

principalmente dada a vasta experiência profissional e estudos na área de execução, a atuação 

dos Oficiais de Justiça é primordial na efetividade da Justiça. Estes profissionais cumprem 

medidas cautelares, atuam antes e durante a tramitação dos processos, cumprindo 

notificações, intimações, efetuando avaliações, dentre outras tarefas.   Na execução, tem um 

papel imprescindível na busca da efetividade da prestação jurisdicional, pois é através da 

atuação do oficial de justiça que as sentenças se tornam factíveis. Assim, o papel dos Oficiais 

de Justiça torna-se de especial relevância especialmente na Justiça do Trabalho. Estes 

profissionais possibilitam a satisfação da pretensão do credor trabalhista, até então 

reconhecida, mas não alcançada patrimonialmente. 

 



             Já o novo CPC trouxe importante alteração legislativa no papel dos Oficiais de Justiça no 

cumprimento de mandados ao prever que: 

Art. 154. Incumbe ao oficial de justiça: 

            VI – Certificar, em mandado, proposta de autocomposição apresentada por qualquer 

das partes, na ocasião de realização de ato de comunicação que lhe couber. 

            Agora, de acordo com o novo CPC, os oficiais passam a atuar de forma a trazer/buscar a 

autocomposição nas lides em que atuam. Assim, estes profissionais passam a ter um novo e 

importante papel no âmbito jurisdicional. 

            Importante, assim, destacar que a atuação dos Oficiais de Justiça se faz cada vez mais 

necessária no deslinde da execução que, como todos sabem, representa um nó que é preciso 

desatar, evitando o desgaste com demandas inexitosas e, consequentemente, o arquivamento 

de processos com dívida. Todavia, com um quadro defasado, a efetividade na execução torna-

se mais difícil de ser alcançada tornando precária a atividade jurisdicional como um todo. 

            O último concurso de servidores do TRT4 foi homologado em 19.11.2015, tendo sido 

aprovados diversos candidatos, todos preparados para ingressar no serviço público. Após a 

homologação ocorreram algumas nomeações. Entretanto, ainda existem vacâncias em 

diversas unidades na capital e interior. Ademais, o quadro só tende a agravar-se com o 

aumento do número de aposentadorias.    

II - DA EXISTÊNCIA DE UNIDADES JUDICIÁRIAS COM APENAS 01 OFICIAL DE JUSTIÇA DE 

CARREIRA 

A lei 12.475/2011 criou varas com previsão de apenas um Oficial de Justiça, 

contrariando a recomendação existente no próprio tribunal de 02 oficiais por Vara. Já algumas 

unidades atendem postos como é o caso de São Leopoldo que atende o posto de São 

Sebastião do Caí. Porto Alegre além de atender as trinta varas existentes atende o Tribunal. 

Assim, é necessário criar, por lei, novos cargos, notadamente para atender varas que possuem 

somente um oficial e ainda preencher as vacâncias existentes em diversas unidades derivadas 

de aposentadorias e de movimentação de pessoal como ocorre nas remoções. Temos ciência 

que existem vagas em aberto nas seguintes unidades: Arroio Grande, Bagé, Pelotas, Porto 

Alegre, Rio Grande, Rosário do Sul, Santa Maria, Santa Vitório do Palmar, Taquara e Sapiranga. 

Tal situação referida expõe a urgência em nomear servidores de carreira, a fim de suprir o 

déficit de serviço já existente pelos claros atuais de lotação conforme acima demonstrado. 

Por fim, a existência de unidades onde existe apenas 01(uma) lotação de Oficial de 

Justiça Avaliador, prejudica sobremaneira a jurisdição local, considerando a necessidade de 

férias, licenças, além do natural sobrecarregamento de demandas destinadas a apenas um 

único oficial, que além de cumprir os mandados rotineiros, cumprem cautelares e “na prática” 

estão sempre de plantão. Esta é uma situação que precisa ser revista. 

 III - Demanda após a implementação do PJE no TRT4 

          Desde a implementação do processo eletrônico na Justiça do Trabalho (sistema PJe), 

houve o incremento de demanda para os Oficiais de Justiça Avaliadores no cumprimento dos 

atos de execução, visto que se possibilitou a expedição de mandados regionalizada, bem como 

a facilitação do mecanismo processual trouxe uma elevação na distribuição de atos. 



            Ademais, no comparativo entre outubro de 2016 e outubro de 2017, percebe-se um 

aumento de cerca de 5000 processos pendentes (número total, somando processos em 

execução e em arquivo provisório, conforme o sítio do TRT4 - 

https://www.trt4.jus.br/portais/trt4/varas-execucao), o que denota um crescente 

represamento da satisfação jurisdicional, relacionando-se diretamente com a ausência de 

preenchimento das vagas de cargos de Oficial de Justiça ocorridas no período, tornando 

indispensável sua preferência nas nomeações. 

IV) DO PEDIDO 

            Assim sendo, solicitamos a consideração do exposto acima para que sejam preenchidas 

todas as vacâncias existentes do cargo de Analista Judiciário – Oficial de Justiça Avaliador 

Federal tão logo possível.  A ausência de vacâncias no quadro de pessoal de Oficiais de Justiça 

trará maior celeridade nos processos e, consequentemente, maior efetividade processual, o 

que é buscado por nossa Carta Maior. 

        Finalizando, aproveitamos para cumprimentá-la por sua eleição e posse no honroso cargo 

de Presidente deste tribunal desejando que sua gestão seja marcada de pleno êxito e, ao 

mesmo tempo, colocamo-nos à vossa disposição para colaborar na consecução dos objetivos 

almejados por vossa administração. Temos plena ciência que administrar a “coisa pública”, 

especialmente um tribunal trabalhista, nos tempos atuais representa um enorme desafio.        

 

Atenciosamente, 

 

 

 

EDUARDO DE OLIVEIRA VIRTUOSO              CRISTINAVIANA DOS SANTOS 

 

Diretor Administrativo da FENASSOJAF                   Vice-Presidente da ASSOJAF/RS – 

 

Presidente em exercício 

 

. 

 


