
RESUMO

PROVIMENTO CG 36/2020

e 

Comunicado CG 1422/2020

O Provimento CG 36/2020, juntamente com o Comunicado CG 1422/2020
trouxeram algumas alterações importantes para a rotina dos Oficiais de Justiça.

Normas Gerais:

Ampliação do Prazo de Cumprimento – Mandados Comuns:

Primeiramente, destaca-se a dilação de prazo dos mandados comuns, que
desde a edição das NSCGJ era de 15 (quinze) dias e agora passa a ser de 45 (quarenta e
cinco) dias, para todo o Estado. Como exceções a tal prazo geral, temos:

a) Se o juiz do feito determinar outro prazo (menor ou maior) na ordem
judicial;

b) Se o juiz corregedor da SADM entender que o prazo genérico deva ser
menor;

“Art. 995. Em toda vara ou setor, os mandados serão distribuídos
na forma regulada pela Corregedoria Geral da Justiça,  a cada
um dos oficiais de justiça neles lotados e em exercício.

§ 1º ...

§  2º  Inexistindo  prazo  expressamente  determinado  na  ordem
judicial, os mandados serão cumpridos dentro de 45 (quarenta e
cinco) dias, ressalvado prazo menor genérico por determinação
pelo Juiz Corregedor Permanente da SADM ou, onde não houver,
do Ofício Judicial.”

Aditamentos de Mandados:

Para os aditamentos de mandados agora basta ao Cartório enviá-los por e-
mail institucional, à SADM e esta comunicará o Oficial de Justiça. O Oficial de Justiça deve
acessar diariamente sua caixa de mensagens institucional (login@tjsp.jus.br) (art. 994, VII,
NSCGJ). Para facilitar o acesso há roteiro preparado para este fim, via aparelhos celulares:
https://www.aojesp.org.br/?p=noticiaDetalhe&idNoticia=1335.  O  acesso  também  pode
ser feito do computador da SADM ou da residência, via aplicativo de e-mail Outlook ou
pelo navegador de internet, utilizando o Outlook Web.
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“Art. 1.074. Os aditamentos a mandados serão comunicados, sem
devolução, por correio eletrônico (e-mail) à SADM onde estiver o
mandado, que informará ao respectivo oficial de justiça.”

Redistribuição de Mandados:

O  art.  1.076,  que  cuida  da  redistribuição  do  mandado  com  vários
endereços,  foi  reformulado.  No  caput manteve-se regra anterior da obrigatoriedade de
cumprimento  de  todos  os  endereços  da  área  de  atuação  do  Oficial  de  Justiça  e  da
possibilidade de cumprimento ou não dos demais endereços em áreas diversas.

O parágrafo único foi suprimido dando lugar a nova regra: após a terceira
redistribuição, mesmo havendo outros endereços para diligenciar, o mandado deve der
devolvido  para  o Cartório,  com  recebimento da cota  que  tiver  direito.  Se  se  tratar  de
mandado pago,  nova  cota  de  ressarcimento  deve  ser  recolhida  se  a  parte  insistir  nos
restantes. Isso significa que o 4º (quarto) Oficial de Justiça a cumprir o mandado, deve
devolvê-lo após diligenciar no(s) endereço(s) de sua área de atuação, com levantamento
da cota respectiva. E a SADM o devolverá ao Cartório, para as devidas providências.

No mais,  mantém-se a  regra do  margeamento da cota  para o Oficial  de
Justiça  que  cumprir  o  ato  (positivo)  ou  o  do  último  endereço,  mesmo  que  negativo,
acrescendo-se que tal regra se aplica também à devolução após a terceira redistribuição
(§1º).

“Art.  1.076.  Na  hipótese  de  constar  do  mandado  mais  de  um
endereço,  em  setores  diferentes,  o  oficial  de  justiça  deverá
cumpri-lo  no  prazo  estabelecido.  O  oficial  diligenciará  no
primeiro endereço e em todos os demais de seu setor. Infrutífera
a diligência poderá,  alternativamente,  cumprir o mandado em
setor diverso atrelado à SADM onde lotado ou devolvê-lo com
certidão  de  ato  não  cumprido  para  nova  distribuição  para  o
setor do endereço seguinte, que observará a mesma regra e terá
seu prazo autônomo de cumprimento.

Parágrafo único – Suprimido.

§ 1º Após a terceira redistribuição, ainda que restem endereços a
diligenciar,  o  mandado  será  devolvido  à  unidade  judiciária
expedidora  para  intimação  por  ato  ordinatório  da  parte
interessada para manifestação se insiste nos demais endereços e,
em caso positivo e se tratando de mandado pago, nova cota de
ressarcimento será recolhida.

§  2º  Será  ressarcido  somente  o  oficial  que  der  cumprimento
positivo ao ato, ou aquele que realizar a última diligência antes
da devolução por esgotamento de endereços ou depois  de três
redistribuições  (§  1º)  quando  todas  resultarem  negativas.  Em
todos  os  mandados  o  cálculo  levará  em  conta  somente  as
diligências praticadas pelo oficial que for ressarcido.”
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Normas Específicas

CENTRAL DE MANDADOS COMPARTILHADA

A  ideia  do  compartilhamento  de  ordens  judiciais  entre  Centrais  de
Mandados  da  Capital  e  SADMs  da  Região  Metropolitana  (todas  da  1ª  RAJ)  vem  da
necessidade de otimização dos trabalhos do Oficiais de Justiça.

Implantação:

Por ora, não participam do compartilhamento os Foros: Barra Funda, Brás
e Setor Unificado de Cartas Precatórias Cíveis (item 1, Comunicado CG 1422/2020).

“1.  O  compartilhamento  de  mandados  será
apenas para os mandados digitais e entre Foros das Comarcas
pertencentes à 1ª RAJ, exceto os Foros da Barra Funda, Brás e
Setor Unificado de Cartas Precatórias;”

A divisão territorial (CEP) da Capital ficará a cargo da DICOGE 2.1 e a das
comarcas do Interior participantes, a cargo das respectivas SADMs (art. 1.091-A, I).

O  compartilhamento  terá  início  dia  07/01/2021  (após  o  término  do
Recesso)  e,  os  mandados  digitais  pendentes  de  assinatura  e  liberação  deverão  ser
encaminhados às SADMs até o dia 16/12/2020 (item 5, Comunicado CG 1422/2020). 

“5.  Todos  os  mandados  digitais,  pendentes  de  assinatura  e
liberação,  DEVERÃO  ser  encaminhados  às  SADMs  até  dia
16/12/2020;”

Os mandados recebidos até o dia 16/12/2020 devem ser distribuídos pelas
SADMs até o dia 17/12/2020 (item 15, Comunicado CG 1422/2020) e serão cumpridos
pelos Oficiais de Justiça do próprio Foro, de acordo com as zonas ali catalogadas (itens 16
e 24, do Comunicado CG 1422/2020). 

“15.  Todos os mandados encaminhados até o dia 16/12/2020,
conforme item 6, deverão ser distribuídos no dia 17/12/2020;

16.  Os  mandados  encaminhados  às  SADM  antes  do
compartilhamento,  deverão ser distribuídos  e serão cumpridos
pelos Oficiais de Justiça do próprio foro, independente do CEP do
mandado;
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24. Serão competentes para cumprimento dos mandados digitais
(item 1) distribuídos até 18/12/2020, independente do CEP do
mandado;”

Os Cartórios não poderão emitir, assinar e nem encaminhar mandados para
as  SADMs  nos  dias  17/12/2020  e  18/12/2020,  datas  em  que  serão  inseridas  as
configurações necessárias no sistema (exceção se faz aos mandados físicos e de plantão,
pois não necessitam de zoneamento na emissão) (item 6, do Comunicado CG 1422/2020).

“6.  Com  exceção  dos  mandados  físicos  e  de  plantão,  NÃO
PODERÃO ser emitidos, assinados e nem encaminhados para as
SADMs nos dias 17 e 18/12/2020, pois nesses dias as Centrais
realizarão  a  distribuição  bem  como  todas  as  configurações
necessárias no sistema para o compartilhamento;”

Aos  Cartórios  fica  proibida  a  emissão  de  carta  precatória  para
cumprimento  de  ato  de  comunicação  a  partir  de  07/01/2021  (citação,  intimação,
notificação) nas comarcas abrangidas pela Central Compartilhada (art. 1.091-A, X  e item
11, do Comunicado CG 1422/2020).

Se  a  precatório  houver  sido  expedida  antes  daquela  data,  e  ainda  não
assinadas ou não expedidas, podem ser inutilizadas, para  permitir cumprimento através
do compartilhamento, a critério do juiz do feito (item 12, do Comunicado CG 1422/2020).

X  – Para  os  atos  de  mera comunicação  (citação,  intimação  e
notificação)  a  serem  cumpridos  nas  Comarcas  agrupadas  é
vedada a expedição de carta precatória.

12.  As  cartas  precatórias  indicadas  com  data  de  expedição
anterior  ao  compartilhamento,  ainda  não  assinadas  ou
encaminhadas,  poderão,  a  critério  do  Juiz  do  feito,  ser
inutilizadas  para que  a  diligência  seja  realizada  por  meio  do
compartilhamento de mandados;.

Nos dias 17/12/2020 e 18/12/2020 todas as novas zonas que serão de
competência de cada SADM deverão ser configuradas no Sistema pela prórpia Central de
Mandados (material disponibilizado e encaminhado pela Diretoria de Capacitação da SGP)
(item 18, Comunicado CG 1422/2020).

“18. Nos dias 17 e 18/12/2020, todas as novas zonas que serão
de  competência  de  cada  SADM  deverão  ser  configuradas  no
sistema pela própria central,  conforme material  encaminhado
pela Diretoria de Capacitação da SGP;”

As SADMs devem encerrar os períodos  dos agentes nas atuais zonas de
atuação com a data 17/12/2020 e as zonas deverão ser desvinculadas e “fora de uso” até o
dia 18/12/2020 (item 17, Comunicado CG 1422/2020).
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“17.  As zonas que deixarão de fazer parte da competência da
SADM  deverão  estar  com  todos  os  períodos  dos  Agentes
encerrados,  constando-se  como  data  de  encerramento  o  dia
17/12/2020.  Essas zonas deverão ainda estar desvinculadas e
“fora de uso” até o dia 18/12/2020;”

Mandados Não Compartilhados:

Com o compartilhamento entre SADMs,  a grande maioria dos mandados
serão cumpridos em áreas de pequena locomoção, restando tão somente,  alguns poucos
casos como exceção.  Assim, as ordens judiciais que não serão compartilhados mas serão
distribuídos aos Oficiais de Justiça do próprio Foro de expedição serão: 

a)  Mandados oriundos de processos físicos: Não podem, ainda, serem
enviados pelo Sistema informatizado, sendo necessária sua retirada física,  na SADM do
mesmo Foro estão localizados a Vara e o Ofício (art. 1.091-A, II);

b) Mandados de plantão: visto que de acordo com o art. 1.057, NSCGJ, são
distribuídos  desconsiderando-se  a  setorização.  Inclui-se  aqui  os  mandados  de
testemunhas protegidas (Par. único do art. 1.057) (art. 1.091-A, II);

c)  Mandados  de  condução  coercitiva: Neste  caso,  uma  vez  que  a
testemunha  a  ser  conduzida  será  levada  ao  Foro  de  lotação  do  Oficial  de  Justiça
encarregado, distribui-se o mandado ao Oficial de Justiça do Foro da condução (art. 1.091-
A, II).

d) Mandados de ação possessória de caráter coletivo: que pode não ser
distribuída ao CEP de local de cumprimento, se assim entender o juiz do feito. Isso porque
a depender das características da possessória o juiz do feito pode desejar ter informação
direta  das  ocorrências das  diligências,  o  que se  faria  impossível  se  o  cumprimento  se
realizasse por Oficial de Justiça de outro Foro (art. 1.091-A, III);

e)  Mandados  de  cumprimento  remoto  (meios  eletrônicos): a
distribuição será feita para a SADM do próprio Foro do Cartório expedidor (art. 1.091-A, V
e itens 4 e 9, Comunicado CG 1422/2020).

V – Os mandados de cumprimento remoto, sem deslocamento de
oficial de justiça, serão emitidos com seleção do setor (CEP) do
fórum  do  Ofício  Judicial  expedidor  para  cumprimento  pela
própria SADM.

Nota: Para  os  mandados  oriundos  de  processos  físicos,  deverão ser
zoneados para a área específica, criada em cada SADM, sem CEP. E uma vez estando estes
mandados  na  SADM,  serão  eles distribuídos  aos  setores  (CEP)  competentes.  Uma  vez
criado  tal  setor,  a  SADM  informará  os  Ofícios  de  seu  Foro  de  sua  criação  (item  19,
Comunicado CG 1422/2020).  Para os demais casos,  os mandados deverão ser emitidos
(pelos Cartórios) selecionando-se a zona referente ao CEP do próprio Foro (itens 3, 7, 8,
10, do Comunicado CG 1422/2020);
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“Seção IV

Do Compartilhamento de Mandados Eletrônicos

Art.  1.091-A  -  O  compartilhamento  de  mandados  eletrônicos
entre SADMs e unidades análogas, quando existente, determina
sua distribuição entre Comarcas e Foros Regionais, abrangidos
pelo  agrupamento,  para  a  SADM  que compreenda  o  setor  do
local de cumprimento da diligência, e observará o seguinte:

I  –  A  atribuição  de  setores  territoriais  para  cada  SADM  por
divisão de CEPs será feita pela DICOGE 2.1.

II – Os mandados físicos e os expedidos em regime de plantão e
para condução coercitiva  serão emitidos  com seleção do setor
(CEP) do fórum do Ofício Judicial expedidor para cumprimento
pela  própria  SADM,  sendo  irrelevante  o  local  da  diligência,
ressalvada ordem em contrário do Juiz do feito para distribuição
compartilhada e os limites de atuação territorial de oficiais de
justiça em Comarcas contíguas (Resolução OE 742/2016).

III – Os mandados relativos a medidas possessórias de caráter
coletivo  (art.  565,  Código  de  Processo  Civil),  a  critério
discricionário do Juiz do feito,  poderão ser distribuídos para a
SADM atrelada ao Ofício Judicial expedidor mesmo se o local de
diligência  for  abrangido  por  setor  atrelado  a  outra  SADM,
hipótese em que serão emitidos com seleção do setor (CEP) do
fórum.

3.  Os Mandados de plantão,  de condução coercitiva,  de vítima
protegida  e  de  processos  físicos  não  serão  compartilhados,
devendo ser cumpridos pelos Oficiais de Justiça da própria SADM.
Para os mandados  de processos  físicos  deverá ser criada uma
zona  específica,  sem  CEP,  vinculada  à  SADM.  Para  os  demais
casos, os mandados deverão ser emitidos selecionando-se a zona
referente ao CEP do próprio Foro;

7. Mandados de processos digitais (Item 1): Deverão constar dos
mandados a zona correspondente ao CEP do mandado;

8. Mandados de processos físicos: deverá ser selecionada a zona
específica que será informada pela SADM do Foro;

10.  Mandados  de  condução  coercitiva  e  de  vítima  protegida:
deverá ser selecionada a zona correspondente ao CEP do próprio
Fórum;

Cumprimento dos Mandados:

Os  Oficiais  de  Justiça  deverão  cumprir  os  mandados  futuros
(compartilhados)  apenas nas zonas a que estiverem vinculados e cumprir  em outra(s)
zona(s), desde que o endereço conste do mandado e o(s) (CEP) pertença(m) à sua SADM
(itens 25 e 26, Comunicado CG 1422/2020).

“25. Deverão cumprir os mandados futuros apenas nas zonas a
que estiverem vinculados;
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26. Poderão, a seu critério, cumprir mandados de todas as zonas
de  sua  SADM,  quando  houver  mais  de  um  endereço  com
zonas/setores  diversos,  sendo vedado o cumprimento em zona
pertencente à outra SADM;”

Comarca Contígua:

Se determinado pelo juiz do feito,  poderão os Oficiais de Justiça cumprir
mandados em comarca contíguas,  nos termos da Resolução nº 742/2016. Neste caso é
necessário que conste do mandado  expressamente que o cumprimento deve ser dar por
Oficial  de  Justiça  da  SADM  do  mesmo  Foro  a  que  pertence  o  Cartório.  Não  havendo
determinação expressa, o mandado deve ser zoneado para a SADM do endereço (CEP) que
constar no mandado (item 27, Comunicado CG 1422/2020).

“27. Poderão, mediante determinação do juiz do feito, cumprir
mandados em Comarcas Contíguas, nos termos da Resolução n.º
742/2016;”

Redistribuição de Mandados entre SADMs Compartilhadas:

Havendo vários endereços no mandado, serão cumpridos primeiramente
todos  os  endereços  pertencentes  àquela  SADM,  para  somente  depois  disso,  ser
redistribuído à outra(s) Central(is) de Mandado(s). 

O Oficial de Justiça, entretanto, só poderá se deslocar fora do seu setor se o
CEP pertencer à sua SADM. Se o(s) outro(s) endereço(s) tiverem CEP(s) que pertence(m) a
outra(s) SADMs, o Oficial de Justiça não deve diligenciar neles.

A cobrança de mandados deve ser precedida de conferência sobre eventual
redistribuição. Isso porque é comum se elaborar cobrança de mandados com base na data
de sua primeira recepção, sem verificar se houve redistribuição. Os Oficiais de Justiça aos
quais  o  mandado  foi  redistribuído  não  devem  ser  prejudicados  pela  quantidade de
endereços da ordem judicial, tendo cada um deles o seu prazo de cumprimento observado.
Essa regra de cobrança vale tanto para as SADMs como para os Cartórios.

Os pedidos de devolução ou cobrança de mandado(s) devem ser enviados
através de  e-mail  institucional da SADM a qual o mandado foi (re)distribuído (item 14,
Comunicado CG 1422/2020).

IV – Se houver vários endereços  no mandado,  com baixa pelo
oficial  de  justiça  após  diligência  negativa  para  redistribuição
(art.  1.076,  NSCGJ),  será feita carga para oficial  de justiça  do
próximo endereço de setor atrelado à própria SADM até esgotar
os  endereços  de  seus  setores.  Somente  haverá  redistribuição
para outra SADM quando restarem apenas endereços de setores
externos. A diligência em endereço de setor diverso do atrelado
ao  oficial  de  justiça,  sem redistribuição,  só  é  possível  para  os
endereços da SADM onde lotado. A cobrança de mandados com
vários  endereços  por  motivo  de  prazo  excedido  deverá  ser
precedida de conferência sobre eventual redistribuição.
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Mapas De Diligências:

No  caso  de  justiça  paga,  haverá  conta  específica  para  as  SADMs
Compartilhadas,  cuja  indicação  se  fará  no  site  do  Banco  do  Brasil  no  momento  do
recolhimento dos valores. 

Mapas pagos: deverão ser apresentados na SADM de lotação do Oficial de
Justiça (art. 1.091-A, VI) e encaminhados à DICOGE, via Sistema CPA (item 21, Comunicado
CG 1422/2020).

Mapas da Fazenda Pública Estadual: devem ser encaminhados via e-mail
para a seccional da origem do mandado (item 22, Comunicado CG 1422/2020).

Mapas das Fazenda Pública Municipal: Havendo recolhimento de GRD, o
mapa  deve  ser  enviado  à  DICOGE,  juntamente  com  os  mapas  pagos  (itens  23  e  21,
Comunicado CG 1422/2020).  Se a diligência for recolhida mediante depósito da Fazenda
Pública Municipal ou se se tratar de pagamento posterior mediante mapa, este deve ser
encaminhado via e-mail para a SADM de origem do mandado  (item 23, Comunicado CG
1422/2020).

Mapas  gratuitos:  O  pagamento  mantém-se  com  as  mesmas  regras
anteriores (art. 1.091-A, VII).

VI – As custas de diligências pagas serão recolhidas em conta
bancária única para o agrupamento, indicada no sítio eletrônico
do Banco do Brasil.  Os mapas individuais  de diligências pagas
serão  confeccionados  e  apresentados  na  SADM  de  lotação  do
oficial  de  justiça,  com  encaminhamento  para  o  crédito  pelo
Banco  do  Brasil  na  conta  bancária  do  oficial  de  justiça,
observados os regramentos dos artigos 1.010 a 1.023, e 1.027 a
1.047, NSCGJ.

VII  –  Os mapas  de diligências  gratuitas  serão confeccionados,
apresentados,  conferidos  e  encaminhados  na  forma  dos  arts.
1.024 a 1.026-A, NSCGJ.

Havendo  endereço  em  qualquer  cidade  fora  da  Capital  com  distância
superior a 50 km, deve(m) ser recolhido(s) o(s) acréscimo(s) mencionado(s) no art. 1.012
‘caput’, segunda parte, isto é 0,5 UFESP para cada faixa adicional de 10km (art. 1.091-A,
VIII).

VIII – Se houver mais de um endereço com distância superior a
50km  em  Comarca  do  Interior  a  que  se  refere  o  art.  1.012,
‘caput’,  segunda  parte,  NSCGJ,  será  recolhida  a  cota  de
ressarcimento com acréscimo para o endereço de maior número
de faixas excedentes.

Dilação do Prazo de Cumprimento:

Sendo necessária a dilação de prazo de cumprimento da ordem judicial, o
Oficial de Justiça deve encaminhar pedido através do seu e-mail institucional para o Ofício
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(Cartório) expedidor do mandado, com cópia para sua SADM. Recebida a resposta, a SADM
anotará no SAJ o novo prazo de vencimento da ordem judicial (art. 1.091-A, IX).

IX – Para hipótese de prorrogação de prazo serão observados o prazo e a
forma  do  art.  1.085,  NSCGJ.  O  requerimento  justificado  em  modelo
padronizado  será  enviado  a  partir  de  correio  eletrônico  (e-mail)
institucional  do oficial  de justiça  requerente para o do Ofício  Judicial
expedidor do mandado, com cópia para a SADM de sua lotação. Com a
resposta positiva do Ofício Judicial, a SADM anotará no sistema o prazo
de  prorrogação,  observados  o  §9º  do  art.  995  e  o  §1º  do  art.  1.085,
NSCGJ.

Devolução de Mandados aos Cartórios:

A  devolução  de  mandados,  pela  SADM  aos  Cartórios,  se  processará  da
seguinte forma:

a)  Se  for  Cartório  do  mesmo  Foro: a  devolução  se  mantém  como
atualmente se  faz,  nos  termos do art.  1.087,  NSCGJ  (art.  1.091-A,  XI),  no  prazo de  72
(setenta e duas) horas (item 20, Comunicado CG 1422/2020);

b) Se for Cartório de Foro diverso: a devolução dos mandados será a cada
90 (noventa) dias (item 20, Comunicado CG 1422/2020).

Repete-se a desnecessidade de devolução de mandados digitais negativos
por parte dos Oficiais de Justiça.

NOTA:  Todos  os  mandados  oriundos  de  processos  físicos  devem  ser
devolvidos.

XI – Para os mandados positivos digitalizados, nos quais tenham
sido  colhidas  as  respectivas  notas  de  ciente  (art.  1.258,  §  4º,
NSCGJ),  provenientes  de  Ofícios  Judiciais  de  outros  fóruns,  e
devolvidos pelos oficiais de justiça, a SADM os enviará, a cada 90
dias,  para a SADM vinculada à Comarca ou Foro Regional  da
unidade  judiciária  expedidora,  para  entrega  à  serventia
respectiva.  Para os mandados provenientes de Ofícios  Judiciais
do próprio fórum, a SADM os devolverá na forma do art. 1.087,
NSCGJ. Os mandados sem assinatura qualquer serão descartados
pelo oficial de justiça (art. 1.258, § 3º, NSCGJ).”

Marcus Vinícius Nóbrega de Salles
Secretário de Normas de Serviço

Rua Tabatinguera, 140  - conjunto 07 – térreo – São Paulo – SP – CEP: 01020-000
Telefone: (11) 3585-7800  | www.aojesp.org.br | aojesp@aojesp.org.br

Entidade de Utilidade Pública: Lei nº 1102, de 03 de Julho de 1951

mailto:aojesp@aojesp.org.br

