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Ofício nº 1023/2020-GP                                     Florianópolis, 14 de agosto de 2020. 
 
 
Ref.: Retomada gradual do cumprimento de mandados pelos oficiais de justiça 
e do expediente nos prédios da Justiça Estadual – Realização de audiências de 
instrução mistas e otimização do atendimento telefônico – Ofício n. 566/2020-
GP  
 
 
Senhor Presidente, 
 
Decretada a pandemia global estamos submetidos às suas consequências, as quais 
afetam desigualmente as camadas da sociedade, trazendo maiores prejuízos aos já 
menos aquinhoados economicamente, num cenário que já se tornou dramático. 
Emerge, portanto – e neste ponto concordam os Poderes Constituídos e os entes 
privados – a necessidade um planejamento para o retorno gradual das atividades 
presenciais, no dizer da Resolução nº 322 do CNJ, de 1º de junho de 2020, “onde 
seja possível e de acordo com critérios estabelecidos por autoridades médicas e 
sanitárias”. 
 
Neste ponto merece relevo a prestação jurisdicional, essencial ao Estado 
Democrático de Direito e que vai além da prolação de decisões judiciais, pois 
abrange toda a sistemática de gestão processual, envolvendo desde o protocolo de 
um pedido até a efetivação da medida judicial através, por exemplo, de Oficial de 
Justiça. 
 
Inicialmente, cabe elogiar o diálogo institucional e as medidas já implantadas pela 
Direção do TJSC, como, por exemplo, a inovadora Central de Atendimento, que 
trazem benefícios à cidadania e à advocacia catarinense neste período de 
enfrentamento da crise sanitária. 
 
Entretanto, uma realidade que se apresenta, no âmbito do Poder Judiciário Estadual, 
é a de mandados judiciais represados desde a edição da Resolução Conjunta n. 5 
do TJSC, em março deste ano, o que se entende deveras complicado, eis que 
oficiais de justiça, assim como policiais civis e militares, exercem atividade essencial, 
e não podem se furtar ao seu mister. Para tanto, percebem “gratificação de risco de 
vida” prevista na Resolução GP n. 46/15 desse Tribunal e, em face das 
circunstâncias atuais, receberam do Judiciário Estadual seus Equipamentos de 
Proteção Individual – EPI, de modo que não há quaisquer justificativas para que não 
seja dado imediato cumprimento aos mandados judiciais. 
 
 
À Sua Excelência o Senhor 
Desembargador Ricardo Roesler 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 
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Louvamos os esforços dessa Corte para, superando carências tecnológicas e 
procedimentos de rotina, regulamentar a realização de audiências de instrução e 
julgamento e demais atos processuais por videoconferência, em especial os 
regramentos contidos nos itens 2.2 e 3.1 das Orientações 12, de 15.4.2020, e 30, de 
7.8.2020, os quais atendem em parte a difícil conjuntura vivida por defensores e 
jurisdicionados. Faz-se necessário, todavia, e de imediato, implantar audiências de 
instrução mistas, com a possibilidade de oitiva de testemunhas nos prédios dos 
fóruns, modalidade já regulamentada desde 1º.6.2020 pela Resolução CNJ 
322/2020, em seu art. 5°, IV. 
 
Assim, tomando por base o disposto no art. 2°, §§ 1° e 5°, da Resolução CNJ 
322/2020, que prevê a retomada das atividades presenciais nas unidades 
jurisdicionais de forma gradual e sistematizada, observada a implementação das 
medidas mínimas como forma de prevenção ao contágio da Covid-19, ainda que 
mediante fixação de horários específicos para os atendimentos e prática dos atos 
presenciais, requeremos a V. Exa. a edição de normativa pelo TJSC no sentido de: 
 
1. Determinar a retomada do cumprimento dos mandados judiciais que estão 
represados, já requerido em nosso Ofício nº 566/2020-GP, de 17.4.2020;  
                
2. Editar protocolo visando a realização de audiências de instrução mistas 
previstas na Resolução CNJ 322 (art. 5º, IV), como forma de retomada gradual e 
sistematizada das atividades presenciais nas unidades jurisdicionais; 
 
3. A presença de ao menos um servidor para atendimento interno mínimo nas 
varas e gabinetes, com o intuito de otimizar o atendimento das chamadas telefônicas 
e fornecer respostas às solicitações feitas às unidades judiciárias, já requerida em 
nosso Ofício nº 566/2020-GP, de 17.4.2020. 
 
Inegável que estamos vivendo uma situação excepcional, e exatamente por isto 
cabem as flexibilizações que minimizem seus efeitos, o que nos leva a externar os 
anseios da classe, conforme recente enquete realizada pela OAB/SC, e aguardar a 
manifestação de V. Exa. com a urgência que o tema está a exigir, agradecendo e 
subscrevendo-nos. 
 
Atenciosamente, 
 

 

 

RAFAEL DE ASSIS HORN 

Presidente   


