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PARTE 1 – VOCÊ SE RECONHECE COMO UM TRABALHADOR?



Trabalho

Capacidades 
(exercício das 
habilidades)

Habilidades
(pré-compreensão)

Oportunidades



William Shakespeare, a Tecnologia e o Trabalho

O mercador de Veneza (~1596) e a execução contratual de Shylock, 
Antônio e Bassânio



Estático versus Dynamos



Desemprego

201 milhões de pessoas (2017)
World Employment and Social Outlook – Trends 201 (WESO) OIT – 2016

“De cada 3 novos desempregados no mundo em 2017, um será brasileiro”
(Perspectivas sociais e do emprego no mundo - Tendências de 2017, OIT – 2016)

http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2016/lang--en/index.htm


Taxa de desocupação

Mundo – 5.8% 
Brasil – 13.0% 

Nordeste – 15.8%

(OIT, 2016, e IBGE, PNAD Contínua, 2017)



Índice de agitação social (OIT, 2016)

Insatisfação popular (manifestações, boicotes, greves)

Brasil: aumento de 5.5%
Média mundial: 0.7%

Conflitos

Empregadores x empregados
Empregadores x Governo

Empregadores x Empregadores
Empregados x Governos

Empregados x Empregados



TECNOLOGIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

• TECNOLOGIA E MODELO DE TROCAS VOLUNTÁRIAS

0 – 1000 d.C – Aumentos mínimos dos padrões de vida em escala global

1000 – 1800 d.C – Aumento de 50% na renda per capita

1800 – 2000 d. C. – aumento de 900% vezes a renda per capita mundial

1820 – Expectativa de vida na Europa Ocidental e Japão – 40 anos



Dados

200 PAÍSES, 200 ANOS EM 4 MINUTOS



PARTE 2 – O QUE DIZEM QUE SOMOS (OFICIAIS DE JUSTIÇA)?



QUE OFICIAIS DE JUSTIÇA SOMOS?

Você se vê como elemento fundamental do processo

judicial? CPC e CLT (37 MENÇÕES)

O processo judicial 

(Comunicação, Cumprimento, Diligência)

DEFESA – CRÉDITO EM DINHEIRO – AGENTE DE

VERIFICAÇÃO



TECNOLOGIA E SERVIÇO PÚBLICO JUDICIAL

“Passageiros deixam avião após oficial de Justiça impedir voo por dívidas

da Avianca” (UOL)



QUE OFICIAIS DE JUSTIÇA SOMOS?

Você compreende conceitualmente os institutos jurídicos

com os quais trabalha diariamente?

O nosso know-how é aproveitado pelos Tribunais?



Alienação – isolamento – desvinculação –

invisibilidade do resultado final do trabalho

Ausência de compromisso com os fins institucionais -

Desmotivação – desídia – ética própria - corrupção



TECNOLOGIA E SERVIÇO PÚBLICO JUDICIAL

Integração com outros colegas – fundamentação da

conduta - qualificação



VOCÊ ESTÁ PREPARADO PARA O PRESENTE?



E PARA O FUTURO?



MINDSET

Departamento de Psicologia

O traço psicológico da MENTALIDADE



MINDSET

Mentalidade 
fixa

Mentalidade 
progressiva



A INSISTÊNCIA NA MENTALIDADE FIXA – A 
QUARTA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL



McKinsey & Company 3

...migrando de habilidades físicas e manuais para habilidades cognitivas básicas

• Resolver incidentes

• Analisar métricas de relatórios

• Carregar a produção

• Cavar túneis

As habilidades mudaram nos últimos 50 anos...

• Carregar a produção

• Cavar túneis

• Resolver incidentes

• Analisar métricas de relatórios

FONTE: McKinsey & Company



McKinsey & Company 18

Resolução  

de problemas  

complexos

Pensamento  

crítico
Criatividade Gestão de  

pessoas

Coordenação  

com outros

Orientação

para o serviço

Negociação Flexibilidade  

cognitiva
Inteligência

emocional

Bom senso e  

tomada de  

decisões

As 10 habilidades que se tornarão principais não são de natureza  "técnica"

Fonte: WEF,2016

Desenvolvimento de TALENTOS — desenvolver habilidades importantes

01 02 03 04 05

06 07 08 09 10

Fonte: WEF, 20162016 y



PARTE 3 – VOCÊ, OFICIAL DE JUSTIÇA, ESTÁ PRONTO PARA O FUTURO?



VOCÊ CONSEGUE LEMBRAR QUAL A MUDANÇA QUE MAIS TE “ASSUSTOU” 

DESDE QUANDO VOCÊ TOMOU POSSE NO CARGO?





PODER JUDICIÁRIO E TECNOLOGIA

1. EFICIÊNCIA - QUALIDADE

2. CELERIDADE

3. EFETIVIDADE

4. VIRTUALIZAÇÃO

5. AUTOMAÇÃO/ROBOTIZAÇÃO



JUDICIÁRIO E TECNOLOGIA



PARTE 3 – QUEM É O (NOVO) OFICIAL DE JUSTIÇA?



QUE OFICIAIS DE JUSTIÇA PRECISAMOS E PODEMOS SER?

UM PROFISSIONAL DA 
COMUNICAÇÃO E 
LINGUAGEM, DA 

NEGOCIAÇÃO E DA 
PACIFICAÇÃO

UM EXPERT EM 
INVESTIGAÇÃO E 

EXECUÇÃO 
PATRIMONIAL

O OFICIAL DE JUSTIÇA DO FUTURO 
X

O FUTURO DO OFICIAL DE JUSTIÇA

INTEGRAÇÃO SETORIAL 
(MAGISTRATURA E DIREÇÃO) 

E USO DE RECURSOS 
TECNOLÓGICOS



Lei 11.416/2006 (Art. 4º)

planejamento; 
organização; 
coordenação; 

supervisão técnica; 
assessoramento; 

estudo; 
pesquisa; 

elaboração de laudos, 
pareceres ou informações

execução de tarefas de elevado grau de complexidade; 



CPC e CLT (37 MENÇÕES) – IN 39/2016 - TST

1. Auxiliar da Justiça
2. Ato pessoal de citação, penhora, arresto, prisões, diligências próprias do ofício
3. Executor de ordens judiciais
4. Auxiliar de manutenção da ordem
5. Certificador de proposta de autocomposição apresentada por qualquer das partes
6. Agentes passíveis de responsabilização
7. O fixador do termo de contagem do prazo processual
8. O que certifica a incapacidade mental da parte citanda ou sua impossibilidade
9. O que oportuniza o direito à defesa
10. Comunicar o ato processual
11. Impedir que a ocultação da parte obste o andamento do processo
12. Arrolador de bens da herança jacente
13. Executante de penhora e avaliação
14. Elabora certidão circunstanciada de bens quando não há bens penhoráveis
15. Solicitante de ordem de arrombamento de penhora
16.Avaliação de bens mediante vistoria e laudo



Reformulação da Carreira: perspectivas

Característica da carreira: variabilidade de rotina

Tendência de pensamento do CNJ – Procedimento de controle administrativo 0005535-51.2011.2.00.0000

Novas funções x funções renovadas (Ex: bacenjud; alvará eletrônico)

Redefinição das atribuições – obsolescência (ex: cobradores de ônibus, ascensoristas, centrais de táxi, 

locadoras de vídeo, futuro das comunicações processuais?)

E se as novas funções significarem redução das velhas funções?

Reforma Trabalhista – queda no número de reclamações – Efeito imediato?



Reformulação da Carreira: perspectivas

Atividades típicas, mas sem viabilidade prática

Prisões

Manutenção da ordem

Atividades atípicas:

Portaria Nº 01/2019 – Vara do Trabalho de Caicó – TRT 21ª Região

- Concede poder ao Oficial de Justiça para celebrar parcelamento previdenciário

- Busca e proposição de acordos/mediações pelo Oficial de Justiça

- Autoriza o Oficial de Justiça devolver o mandado de penhora sem cumprimento no aguardo do desfecho

da autocomposição



POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO NA EXECUÇÃO (Oficial de Justiça Executivo)

- Núcleos de investigação patrimonial/Setor de inteligência

- CENTRAIS DE MANDADOS

- BACENJUD (Art. 854, CPC), possibilidade de intimação na pessoa do advogado ou

pessoalmente, caso não o tenha

- RENAJUD

- CCS

- Atuação coordenada com magistrado e diretores

- Prática do art. 154, VI, CPC/2015 – certificar a proposta, colher intenção de participar

de audiência do CEJUSC



A PROFISSIONALIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA – OTIMIZAÇÃO DOS ATOS DE COMUNICAÇÃO PROCESSUAL

1. PRÉ-DILIGÊNCIA

1) A SURPRESA É INIMIGA DA SEGURANÇA

2) CADA DILIGÊNCIA EXIGE UMA PREPARAÇÃO ESPECÍFICA

3) O OFICIAL DE JUSTIÇA É UM PROFISSIONAL DE INTELIGÊNCIA



Justiça do Trabalho Eletrônica



E-CARTA



MALOTE DIGITAL – SERVENTIAS

CNJ - Provimento 25/2012



CITAÇÃO INICIAL POR MEIO ELETRÔNICO

NCPC - Art. 246. A citação será feita:

(...)

V - por meio eletrônico, conforme regulado em lei.

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte,

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro

nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas

preferencialmente por esse meio.

§ 2º O disposto no § 1º aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal,

aos Municípios e às entidades da administração indireta.



RESOLUÇÃO CNJ – 234/2016

DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO

Art. 8º A Plataforma de Comunicações Processuais do Poder Judiciário é o

ambiente digital próprio do destinatário da comunicação processual, mantido pelo

CNJ na rede mundial de computadores.

§ 1º O cadastro na Plataforma de Comunicações Processuais do Poder Judiciário é

obrigatório para a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as

entidades da administração indireta, bem como (...).

§ 2º O cadastro na Plataforma de Comunicações Processuais do Poder Judiciário,

para o recebimento de citações, é facultativo para as pessoas físicas e jurídicas

não previstas no parágrafo anterior.

Art. 20. Os sistemas de comunicação previstos nesta Resolução deverão conter

funcionalidade que permita, em caráter informativo, efetivar a remessa de

correspondência eletrônica (e-mail) aos que manifestarem interesse por esse

serviço.



PROVIMENTO 10/2015 – TRT5

Art. 73 – As Varas atentarão às seguintes rotinas
para contribuir positivamente com o trabalho
dos Oficiais de Justiça.

XVII – Notificar as partes por e-mail ou outro
meio eletrônico quando espontaneamente
autorizarem o cumprimento por essa via.



RECOMENDAÇÃO – TRT15

“A Corregedoria recorda à equipe que endereços
eletrônicos devem ser compartilhados com a fase de
conhecimento, a quem cabe realizar as notificações
eletrônicas de iniciais. Nessa linha de atuação, insiste a
Corregedoria que os oficiais de justiça divulguem essa
prática, buscando o expresso aceite dos destinatários.
Enfatiza-se que a notificação eletrônica deve ser
realizada pela secretaria da Unidade, enquanto cabem
aos oficiais de justiça a realização das pesquisas
eletrônicas e patrimoniais.”



RECOMENDAÇÃO 04/2018 – TRT4

“Recomenda o uso de aplicativo de mensagem
eletrônica como meio para intimação e
notificação de partes ou terceiros pelos Oficiais
de Justiça no âmbito do 1º primeiro grau do TRT
da 4ª Região”



USO DO WHATSAPP NA COMUNICAÇÃO PROCESSUAL

TJDFT - Portaria Conjunta 54 – 13/07/2016

Institui, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública da Justiça do

Distrito Federal e dos Territórios, o procedimento de intimação de partes mediante a

utilização do aplicativo de mensagens WhatsApp.

TJMA - Portaria Conjunta 112017- 18/07/2017

Institui, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública do Estado do

Maranhão, o procedimento de intimação de partes mediante a utilização do aplicativo

de mensagens WhatsApp e dá outras providências.

.

JFPE – Portaria 79/2018 – 21/05/2018

Estabelece critérios para a implantação e operacionalização da comunicação dos atos

processuais através da ferramenta WhatsApp na Seção Judiciária de Pernambuco.



Contato via Whatsapp

Certifico e dou fé que, em 10.05.15, às 12:00h, contactei, via telefone (84-3205-0066), a reclamada na pessoa do Sr). Diego Mendes, OAB/RN

10.857, advogado da ré, dando-lhe ciência do inteiro teor do mandado judicial. Certifico, ainda, que, por ajuste entre este Oficial de Justiça e

os prepostos da empresa Vale Verde Empreendimentos, enviei cópia da notificação do email institucional deste servidor (lucena@trt21.jus.br)

para o email do escritório que patrocina a demandada (escritorio@advocaciarocha.com.br), bem como para o preposto da ré, o Sr. Uliises

Silva (ulisses.silva@grupofarias.com.br). Dou por citada a executada, porém deixo de proceder à penhora em razão de haver comprovante de

pagamento nos autos.

Ressalto, ainda, que o procedimento virtual agiliza o cumprimento das diligências, imprimindo celeridade e economia processual, dentro da
esfera de compatibilidade fática e jurídica, motivo pelo qual a adoção de saídas alternativas aos tradicionais métodos de comunicação dos atos

processuais, desde que cumpram a finalidade da ciência pelas partes (princípio da instrumentalidade, in: LEITE, Carlos Henrique

Bezerra. Curso de Direito Processual do Trabalho. 6.ed. São Paulo: LTR, 2008, p.72) , nos termos dos arts. 774, 841, §1º, 867, 880, §2º,

886, §1º da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT e 154, 244 do Código de Processo Civil (aplicados supletivamente ao Direito Processual

do Trabalho por força do art. 769 da CLT). Registre-se, ainda, que dentre os princípios informadores do processo laboral estão o do prejuízo ou

transcendência (pás de nullité sans grief), albergado pelo art. 794 da CLT, razão pela qual não há prejuízo para a parte, notadamente porque a

teleologia do ato processual foi cumprida de modo mais ágil e com a utilização das ferramentas eletrônicas, tendência contemporânea no

direito processual trabalhista.

Nada mais a certificar e juntar, conforme arts. 30 e 31 da Resolução CSJT Nº 136/2014.

GOIANINHA, 16 de junho de 2015

HUMBERTO LIMA DE LUCENA FILHO

Oficial de Justiça Avaliador Federal

Mat. 9352

mailto:lucena@trt21.jus.br
mailto:escritorio@advocaciarocha.com.br
mailto:ulisses.silva@grupofarias.com.br


A PROFISSIONALIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA – EFICIÊNCIA QUANTO AO ALVO

2. INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NA INTERNET



Aplicativo e-Título



SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA

www.sintegra.gov.br



APLICATIVO CNPJ - SERPRO



CADASTRO NACIONAL DE ADVOGADOS - CNA

http://cna.oab.org.br/

http://cna.oab.org.br/


COMUNICAÇÃO E DILIGÊNCIA

A (des)construção de um discurso

Emissor

Mensagem

Receptor



A RELAÇÃO OFICIAL DE JUSTIÇA - JUIZ

- Ação de parceria

- Longa manus conhece o cérebro da ordem

- Vínculo de confiança com magistrado/secretário de audiência

- Desconfiança dos colegas internos

- Insegurança quanto à decisão

- Falta de comunicação



A (des)construção de um discurso



Princípios para soluções em diligências

1) Abordagem não violenta (CNV)

• Observação

• Sentimento

• Necessidade

• Pedido



Princípios para soluções em diligências

- Comunicação não violenta não é sinônimo de passividade – expressão do sentimento e

honestidade conosco e com os outros

- “Por trás de todo comportamento existe uma necessidade” (Marshall Rosenberg)

- Baixar a guarda comunicativa

- Criar conexão relacional

- Identificar necessidades não atendidas



Princípios para soluções em diligências

2) Escuta Ativa

3) Gere um ambiente de credibilidade

4) Abundância: um produto da criatividade

5) Use seus recursos com eficiência – “acordos” e “colaborações” eficientes



Princípios para soluções em diligências

6) Incentive a solução colaborativa

7) Gere um ambiente de credibilidade

8) Confie na sua intuição

9) Torne-se apto a responder

10) Saiba o momento exato de usar a “força”



Comunicação e Empatia



Muito obrigado!

@humbertolucena

(84) 99135 - 0697

betolucenax@gmail.com


