
 

Belo Horizonte/MG, 03 de junho de 2020. 
 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Dr. Saldanha da Fonseca 
Corregedor-Geral de Justiça 
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
 
 
 

Ofício SINDOJUS/MG nº 0079/2020 

 
 

Assunto: Suspensão de prazos - Art. 266 do Provimento n.º 355/2018 da CGJ. 

 
 

  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 pelos seus 
Diretores-Gerais que subscrevem, 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 em face das alterações realizadas 
pela Portaria Conjunta n.º 990/PR/2020 é imprescindível a suspensão, por prazo 
indeterminado, do prazo regulamentar para cumprimento e devolução dos mandados 
judiciais NÃO URGENTES e enquanto perdurar a pandemia da COVID-19. 

  O art. 266 do Provimento nº 355/2018 da CGJ determina o seguinte: 

 
Art. 266. Os mandados deverão ser cumpridos e devolvidos à Central de 
Mandados, no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados do seu 
recebimento pelo oficial de justiça. 
 
 

  Necessário advertir que 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 reivindicado o afastamento dessa regra normativa por 
razões óbvias: não há um cenário sanitário de normalidade que possibilite aos Oficiais de 
Justiça Avaliadores o cumprimento regular dos mandados judiciais. 

  Todos os Tribunais de Justiça de outros Estados da Federação adotaram essa 
medida de cautela, exatamente para que não ocorra o desvirtuamento das recomendações 
sanitárias e dos órgãos de saúde. 

  Reiteramos que 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, onde a estrutura 
hospitalar pública do Estado de Minas Gerais já se encontra com 70% (setenta por cento) dos 
leitos ocupados, 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 no prazo de 20 (vinte) dias. 

  Imprescindível lembrar que desde 19/03/2020 não há a regular entrega de 
mandados judiciais, de modo que com o retorno às atividades forenses nos termos da 
Resolução n.º 322/2020 do CNJ, publicada em 02/06/2020, as Unidades Judiciárias expedirão 
milhares de mandados judiciais, indistintamente, sobrecarregando os Oficiais de Justiça 
Avaliadores. 

  Aliado à imediata suspensão do prazo previsto no art. 266, do Provimento 
355/2020, é necessária a adoção de LIMITAÇÃO da entrega de mandados judiciais aos 
Oficiais de Justiça Avaliadores, exatamente para que os Oficiais de Justiça Avaliadores não 
sejam sobrecarregados.  

  Ante o exposto, reiteramos o pedido e a necessidade da criação de um Grupo 

de Trabalho paritário, com a participação de Diretores do SINDOJUS/MG, com o 

propósito de discutir o cumprimento dos mandados judiciais, durante a pandemia do 

Coronavírus. Além disso, reitera a manutenção da suspensão do cumprimento das ordens 

judiciais não urgentes e a suspensão do prazo previsto no art. 266, do Provimento 

355/2020 por prazo indeterminado, para a devolução e cumprimento dos mandados 

judiciais NÃO URGENTES. 

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

Respeitosamente,  
 

 

 

Sindicato dos Oficiais de Justiça Avaliadores de Minas Gerais – SINDOJUS/MG 

Marcos Vinícius do Vale 
Diretor Geral 

Valdir Batista da Silva 
Diretor Geral 

 
 


