
 

Belo Horizonte/MG, 29 de maio de 2020. 
 

 
Ao Excelentíssimo Senhor 
Dr. Nelson Missias 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
 
 
 

Ofício SINDOJUS/MG nº 0075/2020 

 
 

Assunto: Determinação de cumprimento de mandados durante o plantão forense: qual é a 
diretriz da Portaria Conjunta n.º 990/PR/2020? 

 
 

  O SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS – 

SINDOJUS/MG, entidade de representação dos Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado de 
Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.270.733/0001-95, representada pelo seu Diretor-
Geral que subscreve, na condição de entidade classista da categoria dos Oficiais de Justiça 
Avaliadores de Minas Gerais, nos termos do art. 8º, III, da CR/88, vem muito respeitosamente 
perante Vossa Excelência, informar que recebeu com surpresa a alteração feita nessa data em 
relação à redação do art. 15 da Portaria-Conjunta n.º 952/PR/2020, empreendida pela 
Portaria Conjunta n.º 990/PR/2020. 

  A redação anterior era a seguinte: 

Art. 15. Os oficiais de justiça deverão cumprir os mandados urgentes, bem 
como aqueles que estão em seu poder, salvo quando verificarem a 
possibilidade de risco, seja pelo fato de se depararem com quadro 
supostamente sintomático do Coronavírus, seja por risco iminente a sua 
pessoa, justificando, por meio de certidão no próprio mandado, o 
eventual descumprimento ao juiz competente.  

 

  A nova redação dada pela Portaria Conjunta n.º 990/PR/2020: 

Art. 3º O art. 15 da Portaria Conjunta da Presidência nº 952, de 2020, passa 
a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 15. Os oficiais de justiça deverão cumprir os mandados, inclusive nos 
finais de semana, salvo quando verificarem a possibilidade de risco, seja 
pelo fato de se depararem com quadro supostamente sintomático do 
Coronavírus, seja por risco iminente a sua pessoa, justificando ao juiz 
competente, por meio de certidão no próprio mandado, seu eventual 
descumprimento.” 



 

  Desde março do ano corrente, quando a pandemia da Covid-19 foi deflagrada e 
o Tribunal de Justiça de Minas Gerais iniciou o plantão extraordinário, o SINDOJUS/MG tem 
tido uma posição clara em relação à observância cautelosa e prudencial de restrições de 
contato social no ambiente forense e principalmente acerca do cumprimento dos mandados 
judiciais, limitando-se àqueles casos considerados URGENTES, pois a determinação 
indiscriminada do cumprimento de todos os mandados judiciais ignora a mesma premissa e 
fundamento que envolve o cumprimento dos mandados judiciais urgentes nos processos 
físicos: evitar a aglomeração de servidores no ambiente forense no período do plantão 
extraordinário. 

  Exatamente para ter essa clareza de propósitos o SINDOJUS/MG requereu a 
criação de um grupo de trabalho paritário para dialogar acerca do cumprimento de mandados 
judiciais no período de suspensão do expediente forense regular, porém, até o presente 
momento não obteve qualquer resposta ao pedido. 

  A nova redação do art. 15 da Portaria-Conjunta n.º 952/PR/2020, é preciso 
lembrar, deixa uma lacuna indesejável em relação à limitação ao cumprimento dos casos 
URGENTES, diretriz essa que está plasmada em todas as regras de trabalho durante o Plantão 
Extraordinário (art. 2º da Portaria Conjunta n.º 952/PR/2020 c/c Nota Complementar n.º 
1º/2020), além dos próprios trabalhos desenvolvidos pelas Secretarias Judiciárias, razão pela 
qual, novamente, pede-se esclarecimento em relação a tal fato. 

  Dessa maneira, pede prudência a Vossa Excelência, em conjunto com as demais 
autoridades competentes, no sentido de renovar as determinações presentes nas  normativas 
editadas pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, cabendo especial atenção à determinação 
prevista na Nota Complementar n.º 01/2020, a qual determina que o “cumprimento pelos 
meios remotos” deve ser feito em relação àqueles mandados judiciais urgentes, vejamos: 

 
1) Durante o período de plantão extraordinário, estabelecido no art. 2º da 
Portaria Conjunta nº 952/PR/2020, deverão ser cumpridos os mandados de 
urgência, assim determinados pelo juiz competente. 

 

Trata-se medida básica e mínima, capaz de mitigar os riscos durante o 
cumprimento das diligências pelos Oficiais de Justiça, que inevitavelmente terão que fazer o 
contato com os jurisdicionados em local das mais diversas características, com notório risco 
de contágio e até mesmo transmissão. E seguindo a mesma lógica, a observância da restrição 
do acesso de pessoas ao ambiente forense é imprescindível. 

Novamente, insistimos que a “tramitação e a contagem dos prazos dos 
processos judiciais eletrônicos” orientada pela Portaria Conjunta n.º 963/PR/20201 não se 
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 Art. 3º Os processos judiciais e administrativos que tramitam em meio eletrônico terão os prazos processuais retomados , 

sem qualquer tipo de escalonamento, a partir de 4 de maio de 2020 , salvo aqueles de competência da Lei Federal nº 9.099, 
de 26 de setembro de 1995, que tramitam sem advogado.  
Parágrafo único. Os prazos processuais dos processos de que trata o “caput” deste artigo, que já tenham sido iniciados, serão  
retomados do ponto em que se encontravam no momento da suspensão, sendo restituíd os por tempo igual ao que faltava 
para sua complementação. 



 

confunde com a determinação clara em relação ao “cumprimento de mandados judiciais”, a 
qual deve funcionar como foi estabelecido na Portaria-Conjunta n.º 952/PR/2020 e Nota 
Complementar n.º 1/2020, pelas mesmas razões da restrição determinada naqueles casos dos 
processos físicos: somente os mandados judiciais urgentes, pois. a priori, para o cumprimento 
de mandados judiciais, sejam em processos físicos ou eletrônicos, o Oficial de Justiça 
Avaliador necessita se fazer presente no ambiente forense e, na maior parte das vezes, no 
endereço do local a que a ordem judicial se destina. 

Colocar os Oficiais de Justiça em potencial risco desnecessário de 
contaminação e até mesmo propagação da doença no ambiente forense, em um momento de 
crescente aceleração de infecção da doença Covid-19 e potencial deficiência e colapso da 
estrutura do Sistema de Saúde para o atendimento dos cidadãos infectados, não se 
apresentando ser uma medida adequada e desejável, a hipotética tentativa de obrigar os 
Oficiais de Justiça Avaliadores a cumprir todos os mandados judiciais indistintamente. 

Por tudo isso, a melhor medida nesse momento é a manutenção da 
suspensão do cumprimento das ordens judiciais não urgentes, razão pela qual 
requeremos estrita observância e orientação nesse sentido. 

Com as nossas cordiais saudações, renovamos os votos de mais elevada 
estima e consideração. 

Respeitosamente,  
 
 

Valdir Batista da Silva 
Diretor Geral do Sindicato dos Oficiais de Justiça Avaliadores do  

Estado de Minas Gerais – SINDOJUS/MG 

                                                                                                                                                                                                                        
Art. 4º No caso dos processos mencionados no art. 3º desta Portaria Conjunta, os atos processuais serão praticados a 
distância, por meio virtual ou eletrônico, devendo ser adiados, em caso de impos sibilidade de realização, por decisão 
fundamentada do magistrado. 


