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1. Requer a Assojepar - Associação dos Oficiais de Justiça do

Estado do Paraná “a suspensão em caráter excepcional da distribuição de
mandados aos oficiais de justiça e técnicos cumpridores de mandados no Paraná,
exceto os mandados de extrema urgência (medidas cautelares, liminares, mandados
de réus presos, busca e apreensão de crianças, concessão de medidas protetivas,
afastamento do lar e separação de corpos) enquanto perdurar o Decreto Estadual n.
6983” (mov. 6114881).

 
O faz alegando o agravamento da crise gerada pela pandemia da

Covid-19, a especificidade das atividades realizadas pelos seus associados e, por fim,
o fato de que as "Centrais de Mandado na grande maioria das comarcas estão
distribuindo diariamente todo o tipo de mandado (audiências para o segundo
semestre de 2021, inclusive para o ano de 2022, cobrança de custas; penhoras, etc),
sem qualquer critério de urgência, desrespeitando os Decretos Judiciários n.
400/2020 e 401/2020 e a Instrução Normativa nº 30/2020 da Corregedoria-Geral da
Justiça".

Pois bem.
 
2. O cumprimento de mandados judiciais nos tempos atuais, sem

olvidar da relevância do arguido pela requerente, encontra-se já disciplinado pela
Presidência do Tribunal de Justiça nos Decretos Judiciários ns 400/2020 e 401/2020 e
anexos.

 
Neles, inclusive, sob os pressupostos da urgência e da

impossibilidade de postergação da atuação judicial e da maior proteção da saúde dos
agentes, os atos cuja realização estão autorizados e os parâmetros para o
cumprimento dos mandados expedidos em cada uma das fases de retomada das
atividades presenciais.

 
Logo, em tal cenário nenhuma medida adicional cabe ou está justificada



por esta Presidência neste instante e a partir do estabelecido pelo Decreto n.
6.983/2021 do Governo do Estado e pelo Decreto Judiciário n. 103/2021, que
restabeleceu no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Paraná o regime de trabalho
da primeira fase instituído pelos indigitados Decretos ns 400/2020 e 401/2020.

 
3. Sem embargo, para as providências que reputar oportunas,

eventualmente a (re)orientar o serviço nas Centrais de Mandado a partir do narrado
pela Associação, encaminhe-se o expediente à consideração da e. Corregedoria-
Geral da Justiça.

 
4. Dê-se ciência à requerente e encerre-se nesta unidade.
 
Curitiba, datado e assinado digitalmente.
 
Des. José Laurindo de Souza Netto
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
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