CARTILHA

PROTOCOLOS

CONTRA A
COVID-19
Medidas a serem adotadas pelos Ociais de Justiça
para evitar o contágio e proliferação do novo
coronavírus no Brasil

FAÇA A SUA PARTE!
PROTEJA-SE!
FENASSOJAF

Federação Nacional das Associações
de Oficiais de Justiça Avaliadores Federais

TODOS CONTRA O CORONAVÍRUS

INTRODUÇÃO
O trabalho desempenhado pelo Ocial de Justiça
Avaliador é fundamental, mesmo diante da crise do novo
coronavírus no Brasil e no mundo.
Através deste servidor é que se tem o pleno exercício
da Justiça, uma vez que é ele quem executa as
determinações impostas nas sentenças emitidas pelo
Judiciário.
É o Ocial de Justiça que, utilizando de seus bens
materiais colocados à disposição da atividade, está
diariamente nas ruas, fazendo valer decisões em favor de
toda a sociedade.
Mesmo em tempos de pandemia, o Ocial de Justiça
permanece atuante para que direitos adquiridos não sejam
sobrestados ou perdidos no tempo.
Por esta relevância em se garantir o não perecimento
de conquistas, a FENASSOJAF elabora esta cartilha com o
propósito de reforçar as orientações e padronizar
procedimentos a serem adotados por Ociais de Justiça
Avaliadores Federais em todo o país, bem como repassados
às associações liadas, que garantam resguardo e proteção
neste momento em que o mundo vive a crise da Covid-19.

Lembre-se: a sua vida vale muito mais!
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>> O QUE DIZ O CNJ
A Resolução nº 313/2020, publicada pelo
Conselho Nacional de Justiça em 19 de março
estabelece o regime de Plantão Extraordinário no
âmbito do Poder Judiciário. O objetivo foi uniformizar a prestação
de serviços na prevenção ao contágio do novo coronavírus.
Em abril, o CNJ editou novo normativo (Resolução 314),
que prorrogou a vigência da determinação anterior e instituiu o
retorno dos prazos referentes aos processos que tramitam no PJe,
com regra expressa de que os mandados sejam cumpridos pelas
vias remotas.
No dia 1º de junho, o Conselho editou a Resolução nº 322,
que estabelece medidas para a retomada gradual e sistematizada
dos serviços presenciais, a partir de 15/06, se constatadas
condições sanitárias e de atendimento de saúde pública que a
viabilizem. A decisão pode implicar na necessidade de mais
diligências presenciais, de acordo com os decretos locais, a ser
decidido pelas Administrações dos tribunais.

O QUE DIZ O CSJT <<
Ato nº 11 da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho
também uniformizou procedimentos e determinou a vedação, pelo
tempo em que perdurar o trabalho diferenciado, de designação de
atos presenciais como audiências e depoimentos, além da
assinatura de documentos físicos determinados por decisão judicial.
Ainda conforme o regulamento, “os atos cujo cumprimento
possa ser prejudicado pelas circunstâncias epidemiológicas, a
exemplo da reintegração de posse, diligências de
vericação, demais atos executórios e atos de
citação, intimação ou noticação por Ociais de
Justiça, poderão ter prazo de cumprimento
prorrogado, caso a caso, em decisão
fundamentada pelo Juiz ou Desembargador
natural, conforme artigo 139, VI, do CPC”.

PROTOCOLOS CONTRA A COVID-19

CUMPRIMENTO DE MANDADOS
PELAS VIAS ELETRÔNICAS
A preservação da saúde e da vida do Ocial de Justiça é a
prioridade neste momento de pandemia da Covid-19. Por isso, a
orientação da FENASSOJAF é para o cumprimento dos mandados
URGENTES pelas vias eletrônicas como e-mail, telefone e WhatsApp
quando possível.
Caso não haja recursos sucientes para o procedimento remoto,
o Ocial de Justiça deve se equipar de todos os EPIs disponíveis e
executar a diligência presencialmente.
Existem casos, como uma imissão na posse, por exemplo, onde é
possível certicar e devolver a determinação, sob o respaldo das
resoluções e portarias dos conselhos e tribunais superiores.

MANTENHA O ACUMULADO DE
MANDADOS EM SUA CAIXA
As circunstâncias atuais de crise e proliferação do novo
coronavírus criaram espaço de visibilidade sobre a importância do
trabalho do Ocial de Justiça para o efetivo cumprimento das decisões
judiciais.
Por este motivo, é fundamental manter o acumulado de
mandados “não urgentes” em sua caixa para a futura negociação com as
Administrações dos Tribunais sobre a compensação do serviço.

FIQUE ATENTO!
A Confederação da OAB atendeu solicitação da Fenassojaf e Fenajufe e
recomendou, através das Seccionais, que os advogados incluam os contatos
de telefone e e-mail das partes envolvidas nos processos. A medida visa
aumentar a proteção e colaborar com o trabalho do Ocial de Justiça para o
efetivo cumprimento dos mandados eletrônicos.
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DILIGÊNCIA EXTERNA SÓ COM
MANDADO URGENTÍSSIMO!
Como já mencionado, a preservação da saúde e da vida do Ocial
de Justiça é a prioridade neste momento. É importante ressaltar que o
Ocial pode ser um agente propagador do vírus, tanto para a sua família
como para o jurisdicionado e toda a sociedade.
Neste sentido, a FENASSOJAF enfatiza que as diligências
externas devem ser feitas somente nos casos dos MANDADOS
URGENTÍSSIMOS.
Conforme determinação contida na Resolução nº 313/2020 do
CNJ, os mandados urgentes são aqueles que ameaçam o perecimento de
direitos.
Ao receber um mandado urgentíssimo, tente cumprí-lo
remotamente e, não sendo possível, siga até o local com todo o cuidado e
precauções recomendados neste material. Veja as dicas adiante.

O QUE FAZER QUANDO RECEBO UM
MANDADO QUE EXIGE A DILIGÊNCIA
EXTERNA?
Nenhum mandado judicial precisa ser cumprido presencialmente durante o
período de calamidade pública devido à Covid-19!
Ao receber uma decisão que exija a presença física, o Ocial de
Justiça pode tentar executá-la pelos meios remotos, através de contato
telefônico, mensagem ou e-mail. Caso essa alternativa seja
frustrada, é possível certicar a negativa do cumprimento e
efetuar a devolução do mandado com base nas normativas
superiores mencionadas neste material, que determinam a
execução eletrônica.

TODOS CONTRA O CORONAVÍRUS

INTENSIFIQUE AS MEDIDAS PARA
A SUA SEGURANÇA!
Ficar em casa é a maneira mais ecaz de reduzir os riscos de
contágio e disseminação do coronavírus.
Aqueles com mais de 60 anos ou portadores de doenças crônicas
como hipertensão, diabetes e asma, enfermidades hematológicas,
problemas renais crônicos, imunodepressão - provocada por tratamento
de condições autoimunes e obesidade estão enquadrados no Grupo de
Risco e devem redobrar os cuidados e o resguardo.
Caso sair para o cumprimento de um mandado urgentíssimo ou
para alguma atividade excepcional seja a única solução, lembre-se de
seguir os protocolos determinados pelos órgãos de saúde para a sua
segurança.
CUIDADOS AO SAIR DE CASA:
- É obrigatório o uso de máscaras em todo o território nacional. Alguns
tribunais atenderam o pedido das Associações nos estados e fornecem o
equipamento de proteção para o Ocial de Justiça. Caso o tribunal não
efetue a concessão, procure a sua associação e verique como proceder
com relação à compra;
- Tenha sempre com você um frasco de álcool gel 70% para a higienização
das mãos;
- Luvas também devem fazer parte do seu kit de EPIs para evitar o contato
com objetos, alimentos ou outros itens que possam ser ou estar
contaminados pelo vírus;
- Saia com os cabelos presos;
- Evite sair com acessórios como relógios e brincos;
- Devido às restrições de isolamento que obrigam as pessoas a permanecerem em casa, tente cumprir os
mandados externos (quando realmente inevitáveis) em horários de menor movimento.
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DURANTE O DESLOCAMENTO:
EM CARROS PRÓPRIOS:
- Limpe o painel, volante, câmbio e toda a superfície plástica do
automóvel com álcool isopropílico 70% para não danicar o material;
- Tenha atenção também à limpeza das maçanetas, tanto internas como
externas do carro.

EM TÁXIS OU CARROS POR APLICATIVO:
- Use o álcool gel antes de entrar no veículo;
- Não retire sua máscara antes de lavar as mãos. Da mesma forma, não toque nos olhos, nariz ou boca antes da
higienização;
- Quando possível, mantenha distância de 1,5 metro do motorista.

NA EXECUÇÃO DO MANDADO URGENTÍSSIMO:
- Permaneça com os Equipamentos de Proteção Individual (máscaras,
luvas e aventais - quando fornecido) durante todo o tempo em que
perdurar a diligência;
- Em caso de mandados em locais com maior risco de exposição ao vírus
como hospitais, clínicas ou presídios, evite entrar nos prédios. Dê
preferência para o cumprimento em áreas abertas e/ou externas;
- Permaneça entre 1,5 e 2 metros de distância de todas as pessoas com
quem for necessário falar;
- Não colete a assinatura do intimado e esclareça tal medida na certidão a
ser emitida posteriormente;
- Evite a troca de objetos (como a caneta) ou papeis. Mesmo com as luvas, é importante
manter a ausência de contato;
- Execute o mandado no menor tempo possível, evitando sua exposição ao risco iminente
do local e lembre-se de reforçar o álcool gel antes de retornar para o carro.
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CUIDADOS AO CHEGAR EM CASA:
- Crie uma área especíca na entrada da residência para ser o seu espaço de
higienização;
- Tire os sapatos e limpe as solas com água e sabão ou água sanitária diluída;
- Deixe bolsa, carteira e a pasta com os mandados em um local próprio,
preferencialmente em uma caixa;
- Não toque em nada antes de lavar as mãos;
- Tire as roupas e coloque-as em um saco plástico no cesto. É
recomendável já efetuar a lavagem;
- Tome banho. Se não puder, lave todas as áreas do corpo que permaneceram expostas enquanto você esteve
na rua;
- Limpe com o álcool gel 70% todos os objetos tocados, como celular, chaves e a pasta com os mandados.

CUIDE-SE, PROTEJA A SUA FAMÍLIA E AJUDE
NO COMBATE À DISSEMINAÇÃO DA COVID-19!
AINDA TEM DÚVIDAS SOBRE OS PROTOCOLOS?
A FENASSOJAF e as associações liadas trabalham, em uma ação conjunta, para
garantir a saúde do Ocial de Justiça Avaliador Federal. Além das portarias e resoluções dos
conselhos superiores, o TJDFT, TRTs e TRFs em todo o Brasil publicaram normas próprias que
determinam o trabalho remoto durante o período da quarentena pelo novo coronavírus.
Se você ainda tem dúvidas, pesquise a regulamentação do seu Tribunal, converse
com os dirigentes da associação e siga o determinado.
A Federação e suas liadas estão atentas e permanecem mobilizadas em prol da
segurança do Ocial de Justiça! Este é um bom momento para você se integrar e fazer parte do
quadro de associados da sua entidade. Com união e cuidado sairemos mais fortalecidos!

UNIDOS E FORTALECIDOS CONTRA
O CORONAVÍRUS
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FIQUE POR DENTRO EM
www.fenassojaf.org.br
facebook.com/Fenassojaf
/Fenassojaf
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