
 
  

Ofício 156/2020 

Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2020. 
 

Á Exma. Corregedora do TRT-1, Desembargadora Mery Bucker Caminha   

 
Assunto: encaminhamentos da reunião do dia 18 de agosto de 2020                       
PROAD nº 8567/2020. 

 
Exma. Desembargadora, 

 
O Sindicato dos Servidores das Justiças Federais no Estado do Rio de Janeiro – 
SISEJUFE, entidade sindical inscrita no CNPJ sob o nº 35.792.035/001-95, com sede 
na Avenida Presidente Vargas n.º 509, 11º andar, Centro, na cidade do Rio de Janeiro, 
RJ, CEP 20.071-003,  

E, a Associação dos Oficiais de Justiça Avaliadores Federais no Estado do Rio de 
Janeiro – ASSOJAF-RJ, entidade associativa inscrita no CNPJ sob o no 
29.170.065/0001-67, com sede na Rua Treze de Maio, no13, Salas 1818 e 1819, Centro 
- Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901, 

Vem, através desta, formalizar as demandas discutidas em reunião: 
 

1: Quanto à acessibilidade: 

a. Fomentar a utilização de plataforma de audiência virtuais que sejam acessíveis 
às pessoas com deficiência, inclusive permitindo legendagem ao vivo, suporte às 
pessoas com deficiência visual e demais recursos de tecnologia assistiva; 
 

b. Permitir uso de plataforma de audiências virtuais, sem consumo de dados;  
 

c. Garantir a continuidade do trabalho remoto ao servidor com deficiência ou 
cuidador de pessoa nessa condição, quando solicitado pelo interessado; 
 

2: Quanto aos oficiais de justiça: 

Preliminarmente, reiterar a necessidade de publicação de ato normativo regulando as 
atividades dos oficiais de justiça durante a pandemia, conforme solicitação anterior: 

a. Seguir vedado o trabalho externo ordinário, ressalvado o cumprimento de ordens 
judiciais urgentes, na forma da atual dinâmica, preferencialmente por meio eletrônico 
e, apenas na impossibilidade, resultando em diligências físicas; 
 
b. Fornecer EPI adequado (em quantidade e qualidade), bem como treinamento 

para utilização correta do material, lembrando que a máscara de tecido não 
possui certificação e, portanto, não é EPI (por exemplo face shield,  máscaras 
N95/PFF2 e álcool gel).; 
 

c. Fornecer EPI adequado (em quantidade e qualidade), bem como treinamento 
para utilização correta do material, lembrando que a máscara de tecido não possui 



certificação e, portanto, não é EPI (por exemplo face shield,  máscaras N95/PFF2 e 
álcool gel).;  
 

 

d.        Considerar que as Varas do Trabalho devem atentar para a marcação correta 
de urgência na emissão dos mandados (conforme Ofício Circular TRT1 – Corregedoria- 
SCR n. 46/2020 e determinação do Ato Conjunto 02/2020); 
 

e. Manter todos os plantões de forma remota, colocando os oficiais em sobreaviso 
por telefone, sem necessidade de comparecimento nas sedes do TRT1; 

 

f Lançar autorização expressa para cumprimento eletrônico nas ordens judiciais, 
com respaldo em ato normativo do TRT1, permitindo o trabalho dos servidores do grupo 
de risco exclusivamente nas diligências remotas; 

 

g Determinar que os mandados sejam expedidos contendo, necessariamente, os 
meios de contatar eletronicamente os destinatários das ordens; 

 

h. Suspender o artigo 21, do Ato nº 19/2012, com o fim de dispensar a listagem dos 
mandados judiciais com mais de 30 (trinta) dias sem cumprimento; 

 

i. Garantir o acesso dos oficiais de justiça ao sistema de informação Infoseg. 
 

 

Solicitamos, ainda, a inclusão dos seguintes tópicos discutidos na referida reunião: 
 
a. Suspender o prazo para cumprimento dos mandados até solução do acúmulo; 
 

b. Instituir a possibilidade de oficial certificar o risco sanitário do local da diligência 
e suspender a diligência, nos mesmos moldes adotados nos locais/área de risco; 

 

c. Postergar o cumprimento de mandados que exigem permanência em local 
fechado (penhoras, avaliações e verificações, por exemplo); 

 

d. Priorizar o pedido de melhoria dos filtros do PJe, no painel dos oficiais de justiça, 
junto ao comitê gestor do sistema, para incluir as melhorias sugeridas pelos 
oficiais, inclusive: 

 

1. Pesquisa por semelhança; mandados de mesmo endereço; múltiplos 
destinatários; informações lançadas no corpo do mandado; 

 

2. Aperfeiçoar os filtros e ordenadores (ordenar por data da audiência, emissão 
do mandado, ações etc) 

 

3. Retorno da opção de recolhimento em lote de mandados, com a opção de 
exportar certidões, conforme rotina anteriormente existente no Pje1; 

 

4. Inclusão dos campos data da diligência e endereço no relatório de diligências 
realizadas por período para permitir sua utilização para o relatório de 
atividades; 

 

5. Integrar o sistema de segurança SIMOS ao PJe; 
 

                Ricardo Quiroga                                                          Sergio Gonçalves Ferreira 
               Diretor SISEJUFE                                                         Presidente ASSOJAF-RJ 
 


