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Ao Excelentíssimo Senhor 
Dr. Nelson Missias 
Desembargador Presidente 
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
 
 
 
OFÍCIO SINDOJUS/MG n.º 061/2020 
 
 
 
Assunto: Necessidade de adequação da atividade dos Oficiais de Justiça Avaliadores nos termos da 
Resolução n.º 314/2020 do CNJ. 

 
 
 

  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, apresentar o presente REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, em nome dos os 

Oficiais de Justiça Avaliadores vinculados ao Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, por se 

tratar de interesse de toda a  categoria, nos termos a seguir delineados. 

 

I – FATOS E FUNDAMENTOS. 

  É da ciência de Vossa Excelência que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) expediu 

a Recomendação n.º 62/2020 e em ato contínuo editou a Resolução n.º 313/2020, a qual 

determinou a suspensão de trabalho presencial da Justiça. O referido ato normativo ainda 

determinou a suspensão de todos os prazos processuais até o dia 30 de abril de 2020, além 

de outras medidas importantes nesse período excepcional, adotando-se o nominado regime 

de plantão extraordinário. 

  No dia 20 de abril de 2020, o CNJ publicou a Resolução nº 314/2020, que 

prorrogou, em parte, o regime instituído pela Resolução nº 313/2020 para o dia 15 de maio 

de 2020, estabelecendo ainda que este prazo poderia ser ampliado ou reduzido. 



 

  De acordo com o art. 7º da Resolução nº 314 /2020 do CNJ, “os tribunais 

adequarão os atos já editados e os submeterão, no prazo máximo de cinco dias, ao Conselho 

Nacional de Justiça, bem como suas eventuais alterações, ficando expressamente revogados 

dispositivos em contrário ao disposto nesta Resolução em atos pretéritos editados pelos 

tribunais”. 

  O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no dia 27/04/2020, publicou a Portaria 

Conjunta n.º 963/PR/2020 a qual prorrogou, até o dia 15 de maio de 2020, as medidas e 

normas estabelecidas para prevenção ao contágio pelo Coronavírus (COVID-19) no Poder 

Judiciário do Estado de Minas Gerais, de que tratam as Portarias Conjuntas da Presidência nº 

952, de 23 de março de 2020 e a de nº 957, de 28 de março de 2020, nos termos da Resolução 

do Conselho Nacional de Justiça - CNJ nº 314, de 20 de abril de 2020.  

  Entretanto, ainda perdura a necessidade de regulamentação da atividade dos 

Oficiais de Justiça Avaliadores nesse período, estabelecendo regras claras acerca do 

cumprimento dos atos de comunicação, nesse contexto da pandemia do novo coronavírus 

(Covid-19) e de recomendação do isolamento social pela Organização Mundial da Saúde - 

OMS. 

  Pela Portaria Conjunta n.º 963/PR/2020 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 

considerando a impossibilidade momentânea de realização de audiências presenciais em 

virtude da observância do isolamento social, ficou autorizado que os atos processuais sejam 

praticados a distância, por meio virtual ou eletrônico, no entanto, o trabalho dos Oficiais de 

Justiça é essencialmente presencial e realizado em ambiente externo. 

   Os artigos 3º e 4º da Portaria Conjunta n.º 963/PR/2020 determinam que: 

 

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 restituídos por tempo igual ao 
que faltava para sua complementação. 

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 impossibilidade de realização, por 
decisão fundamentada do magistrado. (...) 



 

  Ocorre que ainda perduram dúvidas a respeito do cumprimento dos atos de 

comunicação naqueles processos judiciais eletrônicos, cujos mandados judiciais já haviam 

sido expedidos em momento anterior ao da suspensão do expediente forense por força da 

Portaria Conjunta n.º 952/PR/2020, especialmente aqueles mandados judiciais que 

encontram-se em poder dos Oficiais de Justiça Avaliadores, mas que já haviam sido 

realizados, no entanto ainda não puderam ser devolvidos por força da Nota Complementar 

n.º 01/2020. 

  Isto posto, mostra-se imperiosa a necessidade de indicar de maneira clara e 

minuciosa quais devem ser as providências a serem adotadas pelos Oficiais de Justiça 

Avaliadores em relação aos mandados judiciais referentes a processos eletrônicos, os quais 

estejam em poder do Oficiais de Justiça Avaliador, os quais foram cumpridos ou não até o 

momento da suspensão do expediente forense por força da Portaria Conjunta n.º 

952/PR/2020, a partir de 19/03/2020. 

  Por fim, importante reiterar a necessidade de se garantir o fornecimento de 

equipamento de proteção individual (EPI) a todos os Oficiais de Justiça Avaliadores que 

estejam trabalhando nesse período, especialmente porque o próprio ato normativo exige o 

uso de EPI por qualquer terceiro que tenha que acessar as instalações dos fóruns. O 

fornecimento do EPI é uma questão de dignidade e cumprimento da Constituição. Aliado a 

isso, o SINDOJUS/MG entende que o protocolo de conduta anexo pode servir de parâmetro 

para indicar boas práticas no exercício das funções. 

  Por tudo isso, o atendimento do presente requerimento é indispensável. 

 

II - DO PEDIDO 

 

  Diante do exposto e levando-se em consideração as disposições Constitucionais 

que garantem a participação do Sindicato representativo da categoria dos Oficiais de Justiça 

Avaliadores, dado que o objeto do ato normativo afetará a vida funcional desses servidores e, 

com o objetivo de engrandecer e unir esforços sobre o tema, vem, este Sindicato, REQUERER 

que, em cumprimento ao art. 7º da Resolução n.º 314/2020, seja oficiado o CNJ, no intuito de 

comunicar as adequações encontradas para a realização da atividade dos Oficias de Justiça 

Avaliadores, no Estado de Minas Gerais, nesse período de pandemia da Covid-19 a qual não 

possui tratamento eficaz e somente enquanto durar essa suspensão: 

1- Que os encarregados pelas Centrais de Mandados de cada comarca deverão 

elaborar a escala de pelo menos um Oficial de Justiça Avaliador, por dia útil, 

para atuarem de modo presencial ou em sistema de sobreaviso, relevando a 



 

quantidade média diária de mandados e o número de Oficiais de Justiça 

Avaliadores aptos a atuarem na comarca; 

2- Que os mandados referentes a processos judiciais eletrônicos que foram 

distribuídos aos Oficiais de Justiça Avaliadores (exceto àqueles que compõem 

o grupo de risco) antes da vigência da Portaria Conjunta n.° 951/PR/2020 e da 

Portaria Conjunta n.° 952/PR/2020 (ou seja, até o dia 18/03/2020), ainda não 

cumpridos, poderão ter seus atos realizados, adotando-se todos os cuidados 

de prevenção cabíveis, especialmente o uso de Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI's), os quais deverão ser fornecidos pela Direção do Foro 

competente ou pelo Órgão competente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 

sob pena de que a ausência seja um justo motivo para não se cumprir a ordem 

judicial; 

3- Que a expedição de mandados judiciais que necessitem da presença física 

do Oficial de Justiça Avaliador será excepcionalíssima, devendo ser 

determinada somente quando o magistrado, de fato, não vislumbrar, no caso 

concreto, outro meio de se materializar o ato judicial a ser praticado, sendo 

nesses casos imprescindível o uso de todos os equipamentos que previnam o 

contágio da COVID-19 (máscara profissional, luvas e álcool gel 70%), os quais 

deverão ser fornecidos pela Direção do Foro ou pelo Órgão competente do 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais; 

4- Que durante a pandemia declarada em face da propagação da COVID-19 

(SARS-Cov-2), seja expressamente dispensada a coleta de assinatura ou nota 

de ciência no cumprimento de mandados, intimações, notificações, autos e 

demais documentos judiciais de natureza urgente ou oriundos de processos 

eletrônicos, que já se encontrem em poder dos Oficiais de Justiça Avaliadores 

ou que venham a ser expedidos, nos casos excepcionais, de extrema 

necessidade, conforme disposto no item n.º 3, devendo o fato constar na 

respectiva certidão, sob a fé pública do Oficial de Justiça Avaliador responsável 

pelo ato; 

5- Que, em regra, serão cumpridos apenas os mandados judiciais de caráter 

urgente, assim considerados aqueles que tiverem de ser cumpridos 

imediatamente, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação, para 

impedir perecimento de direito ou a ineficácia da medida, inclusive aqueles 

casos descritos no art. 254 do Provimento 355/CGJ/2018 e no § 1° do art. 4° 

da Portaria Conjunta n.° 952/PR/2020, observada pelo magistrado, em todo 

caso, a extrema necessidade de expedição de mandado, conforme consta do 

item n.º 3, e constando, expressa e fundamentadamente do despacho judicial, 



 

a determinação para expedição do mandado em caráter de urgência, ficando 

ainda os Oficiais de Justiça Avaliadores, nos casos de mandados de medidas 

protetivas e similares, autorizados a se comunicarem com a vítima e/ou com o 

agressor por meio eletrônico, a fim de cientificar-lhes da decisão judicial, 

mediante certidão circunstanciada, salvo quando a ordem determinar o 

imediato afastamento do lar ou outra medida que não seja de simples 

comunicação, caso em que o cumprimento dar-se-á de forma presencial, após 

o fornecimento dos EPI's pela Direção do Foro ou pelo Órgão competente do 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais; 

6- Que os mandados judiciais já distribuídos, cujo o cumprimento não foi 

possível de forma remota, permanecerão em poder do Oficial de Justiça e serão 

cumpridos no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados do início da vigência 

da Resolução n° 314/2020 do CNJ, mediante uso de equipamentos de proteção 

fornecidos pela Direção do Foro competente ou pelo Órgão competente do 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais (máscara profissional, luvas e álcool gel 

70%); 

7- Que os Oficiais de Justiça Avaliadores que se enquadrarem no chamado 

grupo de risco deverão ser excluídos da distribuição dos mandados judiciais 

que serão cumpridos de forma presencial, bastando o envio por “e-mail” à 

administração do foro do Atestado ou do Relatório Médico informando o 

quadro de saúde do mesmo que afeta o cumprimento regular das suas funções, 

ficando autorizada a devolução de todos os mandados judiciais que se 

encontram em seu poder e não puderam ser cumpridos de forma remota, 

mediante protocolo e recibo pela Central de Mandados ou equivalente, para 

fins de redistribuição entre demais Oficiais de Justiça Avaliadores. 

 

  Por tudo isso, PEDE DEFERIMENTO a este REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, 

como medida de extrema urgência. 

  Por uma questão de direito, de fato e de justiça. Aguarda deferimento. 

 

  Respeitosamente, 

 

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

Estado de Minas Gerais – SINDOJUS/MG 



 

Protocolo de conduta para o Oficial de Justiça 
Avaliador 

 

• É recomendado ao Oficial de Justiça Avaliador sair no exercício de sua função somente 
se estiver saudável, sem sintomas respiratórios ou febre, com calçados fechados e calça 
comprida. Se tiver cabelos compridos, que estejam presos; procurar utilizar sempre o 
mesmo sapato e, se possível, deixá-lo do lado de fora ou na entrada da casa, sem misturá-
lo com outros sapatos; levar consigo a menor quantidade de objetos possível; se viável, 
deixar no carro objetos que são usados somente no trabalho, ou seja, não necessários 
em casa. Uso de máscara descartável fornecida pelo TJMG pelo período máximo de 3 
(três) horas contínuas. 
 

• Os objetos de uso pessoal, como canetas, não deverão ser compartilhados. Caso seja 
necessário compartilhar algo, o objeto deverá ser limpo antes e após cada uso. 
 

• Para facilitar a higienização no retorno, antes de sair de casa, o telefone celular deverá 
ser embalado preferencialmente em plástico filme ou alguma embalagem plástica que 
permita seu uso. Após sair de casa, recomenda-se utilizar o celular em viva-voz ou 
mantê-lo longe da boca. 
 

• Procurar estar alimentado e evitar fazer refeições na rua, esperando, sempre que 
possível, para alimentar-se novamente em casa, após banhar-se. Caso necessite se 
alimentar na rua, higienizar bem as mãos e, mesmo assim, evitar consumir alimentos 
diretamente com elas.  
 

• Durante o exercício de sua função, procurar manter-se limpo, evitando encostar em 
pessoas e coisas, como paredes e assentos públicos. Deve manter as mãos limpas, 
higienizando-as com álcool em gel a 70% (fornecido pelo TJMG) ou lavando-as com água 
e sabão, mas considerar sempre que, em algum momento, elas possam ter sido 
contaminadas. Dessa maneira, não as levar ao rosto. Caso seja necessário pôr a mão na 
face, limpá-la novamente. 
 

• Ao entregar mandados, deverá ficar do lado externo do estabelecimento ou casa, 
procurando manter distância segura das pessoas. O mandado não necessita ser 
assinado, valendo a fé púbica do agente para certificar o cumprimento do ato. 
 

• Sendo necessária a entrada em algum ambiente, deverá fazê-lo com o uso de máscara, 
especialmente se tratando de estabelecimentos prisionais. Manter a máscara sempre em 
recipiente limpo. Para colocar a máscara, fazer boa higiene das mãos. Conferir se os 
óculos não estão ficando embaçados e, caso estejam, ajustá-los. Durante o uso, não 
colocar a mão na máscara ou na face. Lembrar sempre de higienizar as mãos antes de 
retirar a máscara, para evitar que se contamine. 



 

 

• Ainda, em presídios deverá ser evitada a entrada em galerias. 
 

• É importante evitar o contato direto com pessoas e, caso seja necessário, o uso de 
máscara e de luvas (fornecidas pelo TJMG) está indicado. A aquisição de máscaras e 
luvas está autorizada mediante compra direta pelas administrações dos foros e pelo 
próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 
 

• Ressalta-se também que, caso seja necessário receber algum objeto, que seja feito 
diretamente em sacola plástica: coloca-se o saco plástico na mão como uma luva, pega-
se o objeto indicado com a mão vestida e, mantendo o objeto na mão, vira-se o saco do 
lado avesso, de maneira a cobrir o objeto, que, dessa forma, ficará contido no mesmo 
saco, agora em seu lado avesso, sem entrar em contato com as mãos ou contaminar a 
borda dele. 
 

• Em apreensão de automóvel ou motocicleta, limpar com álcool em gel as áreas com que 
fará contato, como maçaneta da porta, volante, guidão e seus acessórios, marcha, 
espelho retrovisor, etc. Colocar no banco do carro um pano para proteger suas próprias 
roupas, que deverá ser guardado em saco plástico e lavado com as roupas usadas no dia. 
Dirigir o carro de janelas abertas. 
 

• Ao chegar em casa, o meio de locomoção utilizado, deverá ser limpo. Sendo um carro, 
limpar todas as partes tocadas, como rádio, maçanetas, volante e marcha. Ressalta-se 
que também sobre o banco do próprio carro poderá ser utilizado pano como lençol, que 
deverá ser trocado e lavado com frequência. 
 

• No retorno a casa, aplicar álcool em gel nas mãos e deixar na porta um balde para colocar 
os objetos pessoais a serem limpos, e preparar o banheiro com box aberto e um balde 
com água e sabão para colocar as roupas usadas, além de toalha e roupa limpas para a 
saída do banho. Ligar o chuveiro e banhar-se. O banho deverá contemplar os cabelos e 
ser abundante em água e sabão. Caprichar na higiene das unhas, que deverão ser 
mantidas curtas para facilitar a higienização. 
 

• Após o banho, certifique-se de limpar o próprio álcool em gel, todas as maçanetas e locais 
tocados e, apenas se necessário, os sapatos usados na rua e a área de entrada da casa. 
 

• Depois de todo esse cuidado, lavar bem as mãos e desfrutar um bom descanso em sua 
casa limpa. 

 

 


