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MANDADO DE SEG. COLETIVO ÓRGÃO ESPECIAL 
Nº 1.0000.20.081203-0/000 BELO HORIZONTE 
IMPETRANTE(S) SINDICATO DOS OFICIAIS DE 

JUSTIÇA AVALIADORES DE MINAS 
GERAIS REPRESENTADO(A)(S) POR 

.  
AUTORID COATORA CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA 

DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
AUTORID COATORA PRESIDENTE DO TJMG  
AUTORID COATORA PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE DO 

TJMG  
AUTORID COATORA SEGUNDO VICE-PRESIDENTE DO 

TJMG  
AUTORID COATORA TERCEIRO VICE-PRESIDENTE DO 

TJMG  

 

 

 

DECISÃO 

 

Vistos. 

 

O SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES 

DO ESTADO DE MINAS GERAIS – SINDOJUS/MG impetra mandado 

de segurança coletivo contra ato do EXMO. SR. PRESIDENTE DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS; DO EXMO. PRIMEIRO 

VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS 

GERAIS; DA EXMA. SEGUNDA VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS;  DA EXMA. TERCEIRA VICE-

PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS; e do 

EXMO. SR. CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA DE MINAS 

GERAIS, pleiteando a concessão imediata de liminar para que se 

“…determine a suspensão do art. 3º da Portaria Conjunta nº 990/2020, 

mantendo a redação originária da Portaria Conjunta 952/2020, 

evidenciando, assim, a necessidade de cumprimento dos mandados 
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judiciais urgentes no período do Plantão Extraordinário, ou seja, 

enquanto perdurarem os efeitos do Decreto Estadual n.º 113/2020, na 

forma do art. 2º da Portaria Conjunta 952/2020, determinando ainda a 

adoção, pelas autoridades coatoras, de todas as medidas de 

segurança e proteção à saúde dos Oficiais de Justiça Avaliadores no 

exercício das suas funções para o cumprimento de mandados judiciais 

durante a pandemia da Covid-19” (fls. 16).  

Tece considerações sobre a pandemia do COVID-19, 

assinalando ter sido decretado Estado de Emergência em Minas 

Gerais pelo Decreto n. 113/2020. E que “o preceito constitucional 

estabelecido no § 3º do art. 39, c/c o inc. XXII do art. 7º da CR, ou seja, 

proporcionar a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de 

normas de saúde, higiene e segurança, lamentavelmente não foi 

totalmente observado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, razão 

pela qual, inclusive, o autor se viu obrigado a ajuizar ação pleiteando o 

fornecimento de equipamentos de proteção individual (ação judicial n.º 

5198227-72.2019.8.13.0024)” (fls. 2). Acentua que o CNJ, através da 

Resolução 313/2020, estabeleceu o regime de plantão extraordinário 

no âmbito do Poder Judiciário para o funcionamento dos serviços 

judiciários para os fins de prevenção de contágio do COVID-19, 

limitando as atividades presenciais, razão pela qual este Tribunal 

editou a Portaria Conjunta nº 952/PR/2020 e, posteriormente, a 

Portaria Conjunta nº 990/2020. 

Determinou-se, num primeiro momento, que o “cumprimento 

pelos meios remotos” deveria ser feito em relação àqueles mandados 

judiciais que estavam em poder dos Oficiais de Justiça, ficando o 

cumprimento deles suspensos até ulterior determinação deste eg. 

TJMG. Contudo, a Portaria Conjunta nº 963/PR/2020 determinou o 

retorno da tramitação dos prazos processuais nos processos judiciais 

que tramitam por meio eletrônico (artigo 3º), sendo publicada, em 

29/05/2020, a Portaria Conjunta nº 990/PR/2020, alterando o “caput” 
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do art. 15 da Portaria Conjunta da Presidência nº 952, de 2020. E é 

contra essa alteração que se dirige a insurgência do impetrante.  

Enfatiza que “a “tramitação e a contagem dos prazos 

processuais nos processos judiciais eletrônicos”, determinada pela 

Portaria Conjunta n.º 963/2020 não se confunde com a determinação 

clara em relação ao “cumprimento de mandados judiciais”, o que deve 

funcionar como foi estabelecido na Portaria-Conjunta n.º 952/PR/2020, 

pelas mesmas razões daqueles casos dos processos físicos, ou seja: 

limitar o cumprimento dos mandados judiciais urgentes, suspendendo 

o cumprimento em relação aos mandados judiciais não urgentes, com 

o propósito de prevenir a propagação ou contágio da COVID-19 no ato 

de cumprimento dos mandados judiciais durante o plantão 

extraordinário (fls. 5). Tece considerações sobre a necessidade da 

adoção de medidas para evitar a propagação do vírus e reitera o 

argumento de que “já ajuizou ação judicial no início da pandemia 

pleiteando o fornecimento de equipamento de proteção individual – 

EPIs aos Oficiais de Justiça Avaliadores (processo judicial n.º 

5198227-72.2019.8.13.0024), medida essa que, absurdamente, não foi 

deferida em sede de tutela provisória de urgência” (fls. 5), o que 

reforça a necessidade de suspensão dos efeitos do artigo 3º da 

Portaria Conjunta 990/2020. 

Narra que após a publicação do ato questionado “todas as 

comarcas do Estado de Minas Gerais simplesmente repassaram os 

milhares de mandados judiciais não urgentes que se acumularam em 

razão do Plantão Extraordinário, colocando toda a categoria dos 

Oficiais de Justiça Avaliadores em um cenário de risco evidente, 

inclusive com a obrigação de cumprir os mandados judiciais  sob 

qualquer condição (art. 266 do Provimento n.º 355/20182), pois, uma 

vez entregue o mandado judicial, o Oficial tem o dever de cumpri-lo no 

prazo de 20 (vinte) dias, caso não se trate de medida urgente” (fls. 10). 

Reputam ser evidente a ilegalidade do ato, pois devem ser priorizadas 
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as atividades por meio remoto, havendo exposição desnecessária dos 

filiados do impetrante ao vírus do COVID-19, o que não seria possível. 

Tece considerações sobre o número de casos já diagnosticados da 

doença no Estado (fls. 10/11) e afirma que o artigo questionado viola o 

artigo 7º, XXII; 39 e 196 da CR, bem como o artigo 16 da Convenção 

155 da OIT. Expõe, ainda, considerações sobre o cumprimento de 

mandados judiciais nos diversos Tribunais do País durante a pandemia 

(fls. 13/14) e pugna pela concessão da medida liminar, por entender 

presentes os requisitos do “fumus boni iuris” e “periculum in mora”.  

Requer que seja deferida a liminar sem a audiência da 

autoridades e que se determine, desde já, a suspensão “do art. 3º da 

Portaria Conjunta 990/2020, para manter a redação originária da 

Portaria Conjunta 952/2020, evidenciando assim a necessidade de 

cumprimento dos mandados judiciais urgentes no período do Plantão 

Extraordinário, ou seja, enquanto perdurar os efeitos do Decreto 

Estadual n.º 113/2020, na forma do art. 2º da Portaria Conjunta 

952/2020, determinando ainda a adoção, pelas autoridades coatoras, 

de todas as medidas de segurança e proteção à saúde dos Oficiais de 

Justiça Avaliadores no exercício das suas funções para o cumprimento 

de mandados judiciais durante a pandemia da Covid-19” (fls. 16).  Ao 

final, requer que se confirme a liminar e a concessão da ordem, 

“determinando-se que os Oficiais de Justiça Avaliadores de todo o 

Estado de Minas Gerais que estejam em labor durante o Plantão 

Extraordinário por força da pandemia do coronavírus – Portaria 

Conjunta 952/PR/2020 e Decreto Estadual n.º 113/2020, cumpram os 

mandados judiciais URGENTES, anulando-se o art. 3º da Portaria 

Conjunta 990/2020, determinando, ainda, a adoção de todas as 

medidas de segurança e proteção à saúde dos Oficiais de Justiça 

Avaliadores do exercício das suas funções para o  cumprimento de 

mandados judiciais durante a pandemia da Covid-19” (fls. 16).  

Passo ao exame da liminar.  
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A Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, que disciplina o 

mandado de segurança individual e coletivo e dá outras providências, 

assim determina: 

  
Art. 7º  Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: 
 
(…) 
 
III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, 
quando houver fundamento relevante e do ato 
impugnado puder resultar a ineficácia da medida, 
caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir 
do impetrante caução, fiança ou depósito, com o 
objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa 
jurídica. 

 
Retira-se do texto que a concessão de liminar, no mandado de 

segurança, é condicionada. Não possui caráter de tutela de urgência, 

mas objetiva viabilizar direito líquido e certo que, de outro modo, 

tornar-se-ia inviável. Assim, para que a liminar seja deferida, é 

imprescindível a comprovação da relevância dos fundamentos do 

pedido e a possibilidade de ineficácia final da sentença. 

Na lição de HELY LOPES MEIRELLES:        

                       
"A medida liminar é provimento cautelar admitido pela 
própria lei de mandado de segurança, quando sejam 
relevantes os fundamentos da impetração e do ato 
impugnado puder resultar a ineficácia da ordem 
judicial, se concedida a final' (art. 7º, II). Para a 
concessão da liminar devem concorrer os dois 
requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos em 
que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade 
de ocorrência de lesão irreparável ao direito do 
impetrante, se vier a ser reconhecido na decisão de 
mérito" (in Mandado de Segurança e Ação Popular, 9ª 
ed., Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1983, 
p. 46).   

 

Em se tratando de pedido de concessão da medida antes da 

audiência da autoridade apontada como coatora, mais cautela deve 

ter o judiciário, merecendo transcrição a lição de HUMBERTO 

THEODORO JÚNIOR:  
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“Com esse propósito, a L. 8.437/92, cogitando de 
ações cautelares contra o Poder Público, não as 
proibiu. Criou apenas restrições e condicionamentos, 
de modo a estender-lhes regras até então vigentes 
para o Mandado de Segurança, como a vedação de 
liminar em caso de concessão de vantagens a 
servidor público (L. 4.348/64). Assim, quando não for 
possível deferimento de liminar em Mandado de 
Segurança, também não será cabível igual medida 
em ação cautelar (L. 8.437, artigo 1º). Previu-se, 
ainda, na mesma L. 8.437 que a medida liminar, 
quando cabível, não poderá ser satisfativa a ponto de 
esgotar o próprio objeto da ação principal (artigo 1º, § 
3º). Em tema de competência, ficou assentado o não 
cabimento de ação cautelar e sua liminar, perante juiz 
de primeiro grau, ‘quando impugnado ato de 
autoridade sujeita, na via de Mandado de Segurança, 
à competência originária de Tribunal’ (artigo 1º, § 1º). 
A argüição de inconstitucionalidade das restrições 
instituídas pela L. 8.437/92 foi rejeitada pelo STF, não 
sem a advertência de que a imprecisão de limites da 
vedação de liminar pode, de fato, comprometer-lhe 
validade, de sorte que, o não reconhecimento 
genérico da inconstitucionalidade ‘não prejudica, 
segundo o Relator do acórdão, o exame judicial em 
cada caso concreto de constitucionalidade, incluída a 
razoabilidade, da aplicação da norma proibitiva da 
liminar’ (in Ação Direta de Inconstitucionalidade 233-
DF, Liminar, Pleno, Relator Ministro SEPÚLVEDA 
PERTENCE, ac. 05.04.90, RTJ 132/572). 
Vale dizer: se, nas particularidades do caso concreto, 
a falta da cautelar in limine representar denegação de 
justiça ou inutilização da tutela jurisdicional definitiva, 
caberá ao juiz, malgrado a L. 8.437, tomar a medida 
liminar indispensável. Com relação à tutela 
antecipada, a L. 9.494/97, mandou aplicar-lhe as 
restrições da Lei nº 8.437/92, sujeitando, destarte, sua 
aplicação liminar ao mesmo regime restritivo traçado 
para o Mandado de Segurança e as Medidas 
Cautelares. Isto, porém, não representa uma vedação 
completa e irrestrita ao cabimento de medidas 
antecipatórias contra o Poder Público. Ao contrário, o 
que se deduz da Lei nº 9.494 é justamente a 
admissibilidade de semelhantes medidas, as quais 
apenas nas hipóteses excepcionais enumeradas pelo 
legislador sofreriam restrições ou impedimentos. 
Logo, fora das limitações ao aludido diploma legal, as 
medidas de antecipação de tutela são normalmente 
aplicáveis também em face da Administração Pública” 
(in “Tutela Cautelar e Antecipatória em Matéria 
Tributária”, Revista Jurídica, nº 245, março/98, p. 15). 
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Anota-se, ainda, que as liminares contra a Fazenda Pública 

estão disciplinadas pela Lei n. 9.494/97, que, a sua vez, remete à Lei 

8.434/92. Esta, em seu art. 1º, dispõe que “não será cabível medida 

liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em 

quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez 

que providência semelhante não puder ser concedida em ações de 

mandado de segurança, em virtude de vedação legal”. 

A Lei nº 12.016/2009, que regula o mandado de segurança, 

estabelece, no seu art. 7º, §§ 2º e 5º, que: § 2º Não será concedida 

medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos 

tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a 

reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão 

de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer 

natureza. 

Veda-se, mais, a concessão de liminar quando possa esgotar o 

objeto da ação (artigo 1º, parágrafo 3º, da Lei n. 8.437/92) sendo 

exatamente esta a hipótese que aqui se examina, principalmente 

se o pleito ocorre sem que haja a instauração de um contraditório 

mínimo, que permita conhecer as razões das autoridades, como 

se requer neste caso. 

Acrescento que, nos termos da Portaria Conjunta nº. 

952/PR/2020: 

 
Art. 2º Fica estabelecido, a partir do dia 30 de março 
de 2020, o regime de plantão extraordinário no âmbito 
do Poder Judiciário de Minas Gerais, enquanto durar 
a situação de emergência em Saúde Pública 
declarada pelo Decreto estadual nº 113, de 12 de 
março de 2020. 
(…) 

Art. 4º Ficam suspensos, no período de 30 de março 
até 30 de abril de 2020, inclusive, os prazos dos 
processos físicos e eletrônicos, as audiências em 
casos não urgentes e as sessões de julgamento no 
âmbito da Justiça de Primeiro e Segundo Graus do 
Estado de Minas Gerais. 



     
 
 

 
 

Nº 1.0000.20.081203-0/000 

 

 
Fl. 8/11 

 
Número Verificador: 100002008120300002020606011 

(…) 

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. 
Parágrafo único. Sempre que possível, no 
cumprimento dos mandados cíveis e criminais, os 
oficiais de justiça poderão se valer do disposto nos 
arts. 246, V, e 270 do Código de Processo Civil - 
CPC, salvo determinação em contrário do juiz 
competente. 
 

Art. 16. As superintendências judiciárias, com o apoio 
das Secretarias administrativas, deverão buscar 
alternativas para cumprimento de ordens judiciais via 
“web”, propondo à administração solução técnica para 
implementação emergente. 

   
 Já segundo o disposto na Nota Complementar n.º 01/2020: 

 
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. 

2) Os mandados que se encontrarem em poder dos 
oficiais de justiça deverão ser preferencialmente 
cumpridos por meios remotos (telefone, whatsapp e 
outros), que evitem o contato presencial dos 
servidores com partes e advogados, salvo 
determinação em contrário do juiz competente para 
apreciar o processo. 

3) O oficial de justiça deverá certificar, 
detalhadamente, no corpo do mandado, sobre a 
forma utilizada para seu cumprimento, além de outras 
informações de praxe. 

4) Havendo mandados em poder dos oficiais de 
justiça que não se revistam de caráter de urgência e 
que não sejam passíveis de cumprimento por meios 
remotos, seu cumprimento deverá ficar suspenso até 
o fim do regime de plantão extraordinário a que se 
refere o art. 2º da Portaria Conjunta nº 952/PR/2020.  
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No dia 27/04/2020 este Tribunal de Justiça fez publicar a 

Portaria Conjunta nº 963/PR/2020 e determinou o retorno da 

tramitação dos prazos processuais nos processos judiciais que 

tramitam por meio eletrônico. Confira-se: 

 
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. 
 

   

E no dia 29/05/2020 o Tribunal de Justiça publicou a Portaria 

Conjunta nº 990/PR/2020, alterando, no seu artigo 3º, o “caput” do art. 

15 da Portaria Conjunta da Presidência nº 952, de 2020. Segundo esse 

dispositivo – que é o objeto de questionamento neste mandado de 

segurança: 

“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.”  

 

 Verifica-se, então, que a própria regra ressalva as situações 

pessoais de risco, cabendo ao próprio Oficial de Justiça avaliar quando 

esta situação se apresenta, agindo em consequência. Compete-lhe 

certificar quando deixou de cumprir o mandado por verificar “a 

possibilidade de risco, seja pelo fato de se depararem com quadro 

supostamente sintomático do Coronavírus, seja por risco iminente a 

sua pessoa”, bastando que justifique “…ao juiz competente, por meio 
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de certidão no próprio mandado” não ocorrendo, portanto, o alegado 

“periculum in mora”, ou seja, o fato que poderia, de modo irreversível, 

causar um prejuízo irrecuperável para os filiados do impetrante. 

É evidente que as teses do Sindicato serão todas analisadas 

com maior profundidade, mas, diante da possibilidade de o próprio 

Oficial deixar de cumprir, justificadamente, o mandado quando verificar 

situação concreta de risco para si – e de o pedido liminar esgotar o 

objeto da ação – não se apresentam os requisitos para a concessão da 

liminar.  

Releve-se que se requer a medida sem a possibilidade da 

audiência das autoridades, a fim de que se conheçam as razões da 

Administração, o que enfraquece o pleito, posto que a liminar nessas 

condições só se defere ante a presença de fatos que, sem qualquer 

margem de dúvida, possam causar prejuízos, o que aqui está 

afastado. 

Além de competir ao Tribunal regulamentar os seus serviços 

durante a pandemia, a tese da ilegalidade do artigo 3º (acima referido) 

requer a audiência anterior das autoridades apontadas como coatoras 

(para que possam explicar as razões da Administração, que não são 

conhecidas) e não deve ser acatada de forma liminar e 

superficialmente, o que torna presente o chamado “periculum in mora” 

inverso, segundo o qual se deve preservar, sempre que possível, a 

competência legislativa deste Tribunal.  

Assim, pelos motivos acima expostos, indefiro a liminar. 

Notificar as ilustres autoridades apontadas como coatoras para 

prestarem informações no prazo de 10 (dez) dias. 

Notificar, ainda, o ESTADO DE MINAS GERAIS, pessoa 

jurídica interessada, para, querendo, e no mesmo prazo, intervir no 

feito. Essa notificação deve ser feita na pessoa do Exmo. Sr. 

Advogado Geral do Estado. 
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Em seguida, remeter os autos à douta PGJ, e, após, cls. para 

designação de data para julgamento. 

 

Belo Horizonte, 09 de junho de 2020. 

 

DES. WANDER MAROTTA 
Relator 
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