
Alterações Normativas

Provimento CG nº 42/2021

A publicação do Provimento CG nº 42/2021, DJE de 03/09/2021, trouxe várias
alterações  normativas  sobre  a  confecção de  mandados,  os  agrupamentos,  a  devolução para
desmembramento e as cotas de ressarcimento dos Oficiais de Justiça.

1) Emissão de Mandados:

Desde 2009 o padrão era a emissão de 1 (um) mandado por área de atuação,
com todos os destinatários ali encontráveis e seus respectivos endereços. É o que pode se ver no
texto anterior da Norma e na Apostila CETRA, pág. 31, Fracionamento de Mandados - (Parecer
CG nº 238/2009-J).

“Fracionamento dos Mandados

Hipótese 1 – Expedição de mandado para uma pessoa com mais de um
endereço – será expedido apenas um mandado, mas dele devem constar todos os endereços.

Se  houver  endereços  a  serem  diligenciados  em  mais  de  um  setor,  a
distribuição  do mandado dar-se-á pelo endereço principal  indicado pelo  ofício  judicial
quando da emissão do expediente. À falta de indicação específica, considerar-se-á endereço
principal o primeiro constante no mandado.

Hipótese 2 - Expedição de mandado para duas pessoas com endereços na
mesma zona. Expedir apenas um mandado (com as vias necessárias para cada pessoa).

Hipótese 3 - Expedição de mandado para duas pessoas com endereços em
zonas diferentes. Deve-se expedir um mandado para cada pessoa.”

O  Provimento  em  tela alterou, primeiramente,  a  forma  de  emissão  de
mandados:  Será emitido 1  (um)  mandado,  com todos  os  destinatários,  cujos  endereços
sejam lindeiros/contíguos:

Texto Anterior Texto Atual

Art.  1.063. O mandado será emitido em uma
via  para  cada  pessoa  a  ser  citada  e/ou
intimada, ressalvadas  as  hipóteses  de
endereços  no  mesmo  setor ou  de  pessoas
diversas localizáveis no mesmo endereço, além
de via para efetivação de penhora, avaliação e
intimação, quando for o caso.

Art.  1.063. O mandado será emitido em uma
via para cada pessoa a receber a comunicação
judicial, ressalvadas as hipóteses de endereços
contíguos ou de pessoas diversas localizáveis
no  mesmo  endereço,  além  de  via  para
efetivação de penhora, avaliação e intimação,
quando  for  o  caso.  Por  endereços  contíguos
entendem-se os lindeiros, qualquer que seja a
distância entre  suas entradas,  ou os que não
distarem  entre  si  mais  de  200m,  ressalvada
outra distância determinada em portaria pela
Corregedoria Permanente da SADM.

Parágrafo único. Quando no mandado houver
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mais de uma pessoa localizável em endereços
não  contíguos,  o  oficial  de  justiça  a  que
distribuído  o  devolverá  conforme  prazo  e
consequências  do  art.  1.075,  §  1º,  para
remessa  ao  Ofício  Judicial  expedidor  com o
fim  de  separação  dos  endereços  em  tantos
mandados quantos forem necessários.

Art.  1.007.  Embora  vários  sejam  os  atos
determinados, serão tidos por ato único, para
fins  de  ressarcimento  e  de  observância  da
disciplina do artigo anterior:

I  -  as  intimações  ou  citações  que  devam ser
realizadas ao mesmo tempo, no mesmo local ou
em local vizinho;

Art.  1.007.  Embora  vários  sejam  os  atos
determinados, serão tidos por ato único, para
fins  de  ressarcimento  e  de  observância  da
disciplina do artigo anterior:

I  -  as  comunicações  judiciais  que  devam ser
realizadas ao mesmo tempo, no mesmo local ou
em  endereços  contíguos  a  que  se  refere  o
‘caput’ do art. 1.063;

Art. 1.075. […]

§ 1º Se constatar irregularidades, o oficial de
justiça devolverá o mandado em vinte e quatro
horas.  Depois  desse  prazo,  salvo
irregularidade insanável, não poderá o oficial
devolver  o  mandado  sem  o  devido
cumprimento.

O padrão de emissão de mandados com 2 (dois) ou mais destinatários passou a
ser:

“Hipótese  2  -  Expedição  de  mandado  para  duas  pessoas  com
endereços lindeiros/contíguos (vizinhos). Expedir apenas um mandado (com as vias
necessárias para cada pessoa).”

2) Agrupamento de Mandados:

Os mandados distribuídos para as zonas serão agrupados na mão do Oficial de
Justiça, por local lindeiro/contíguo. E os agrupamentos efetuados pelas SADMs, na distribuição,
para unidades prisionais e pontos importantes, mantêm-se como antes (não foram alterados).

3) Cotas dos Mandados:

Como se sabe, no processo digital o SAJ emite 1 (um) mandado por destinatário
(pessoa)  e  os  agrupa  para  o  Oficial  de  Justiça  (mesmo  processo  e  mesma  zona).  Esse
agrupamento,  porém,  não  é  mais  funcional.  A  resposta  exarada  no  Processo  CG  nº
2021/00087175, em anexo, esclarece que pouco importa se o Sistema informatizado continua a
agrupar mandados do mesmo processo para a mesma área (Comunicado SPI nº 16/2015) ou que
não faça o agrupamento de mandados para endereços lindeiros/contíguos: o que vale é o que
está nas NSCGJ.

“O  agrupamento  de  mandados  é  previsto
normativamente. O sistema pode ou não dar perfeito
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cumprimento à norma. Se não der, vale a norma,
não o que o sistema faz.

Por essa razão,  se mandados forem autônomos
de acordo com a norma, não importa que o sistema
os  tenha  agrupado;  e  o  inverso  também é  válido,
porque  se distribuídos de forma autônoma, mas a
norma  os  prevê  como  agrupados,  devem  ser
considerados como ato único.

[…]

Em suma, importa a norma, e não o sistema, que
eventualmente  pode  não  dar  exato  cumprimento
àquela por dificuldades técnicas variadas.”

A depender  as  situação,  o  Oficial  de  Justiça  margeará:  a) cota  única,  para
endereços lindeiros/contíguos – vizinhos (agrupamento) e b) cotas autônomas, para endereços
não lindeiros/não contíguos (não vizinhos).

“Em  decorrência,  interessam  os  mandados
eventualmente  distribuídos  que  se  enquadrem  nos
termos dos  arts.  1.007,  1.012,  §  4º,  e  1.025,  §  2º,
NSCGJ. Se estiverem naquelas situações,  devem ser
considerados  agrupados  ainda que  distribuídos  de
forma  autônoma;  se  não  estiverem,  devem  ser
considerados  autônomos,  para  uma  cota  por
mandado, ainda que o sistema os tenha agrupado
pela situação de zona única.

[...]

Mais  de  um  mandado,  para  cumprimento  em
endereços que não são vizinhos, fora das hipóteses
normativas  de  agrupamento,  darão  direito  a
ressarcimentos  autônomos  ainda  que  distribuídos
conjuntamente pelo sistema para o mesmo oficial de
justiça.”

Caso se trate de mandado expedido com vários destinatários ou para 1 (um)
destinatário  com  vários  endereços,  a  cota  resultante  será  a  do  endereço  diligenciado  mais
distante  da  sede  do  Juízo  (art.  1.025,  §2º,  NSCGJ).  O SAJ,  entretanto,  não  permite  emitir
mandado com vários destinatários em processos digitais, mas somente em autos físicos.

“O art. 1.025, § 2º, fala expressamente em cota
única ainda que haja mais de uma pessoa e mais de
um  endereço,  e  deverá  ser  considerado  o  mais
distante. Mas ele se aplica para a eventual hipótese
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de mais de uma pessoa em endereços distintos no
mesmo  mandado;  se  forem  expedidos  vários
mandados,  ainda  que  provenientes  do  mesmo
processo  que  seria  a  regra  geral  (art.  1.063),  um
para  cada  pessoa  a  ser  intimada  em  locais  não
vizinhos  (com  possível  regulamentação  pela
Corregedoria  Permanente  do  que  é  vizinho),  cada
mandado  dará  ensejo  a  um  margeamento
autônomo.”

4) Desmembramento de Mandados:

O mandado com 2 (dois) ou mais destinatários, em que houver endereço(s) não
lindeiro(s)/contíguo(s), deve ser devolvido para desmembramento em tantos mandados quantos
forem necessários. 

“Art. 1.063. […]

Parágrafo  único.  Quando  no  mandado  houver
mais de uma pessoa localizável em endereços não
contíguos,  o  oficial  de  justiça  a  que  distribuído  o
devolverá  conforme  prazo  e  consequências  do  art.
1.075,  §  1º,  para  remessa  ao  Ofício  Judicial
expedidor com o fim de separação dos endereços em
tantos mandados quantos forem necessários.

Art. 1.075. […]

§  1º  Se  constatar  irregularidades,  o  oficial  de
justiça  devolverá  o  mandado  em  vinte  e  quatro
horas. Depois  desse  prazo,  salvo  irregularidade
insanável, não poderá o oficial devolver o mandado
sem o devido cumprimento.”

Já o mandado emitido for para 1 (um) destinatário, com vários endereços, este
não pode ser desmembrado em 1 (um) mandado por endereço:

“Manual CETRA:

“Hipótese 1 – Expedição de mandado para uma
pessoa com mais de um endereço – será expedido
apenas  um mandado,  mas  dele  devem constar
todos os endereços.

Se  houver  endereços  a  serem  diligenciados  em
mais de um setor, a distribuição do mandado dar-se-
á  pelo  endereço  principal  indicado  pelo  ofício
judicial quando da emissão do expediente. À falta de
indicação  específica,  considerar-se-á  endereço
principal o primeiro constante no mandado.”
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COMUNICADO CG Nº 1469/2018

(Processo nº 2018/8818 - SPI)

A  CORREGEDORIA  GERAL  DA  JUSTIÇA
COMUNICA aos senhores Magistrados, Dirigentes,
Servidores  e  Chefes  das  Seções  Administrativas  de
Distribuição  de  Mandados  e  das  demais  Unidades
Judiciais que, em razão do contido no § 1º do artigo
105 e artigo 1.076 e parágrafo único, das Normas de
Serviço  da  Corregedoria  Geral  da  Justiça,  fica
proibido  o  fracionamento  dos  mandados,  sendo
obrigatória  a  expedição  de  apenas  um  mandado
para  cada  destinatário da  ordem a  ser  cumprida,
independentemente  da  quantidade  de  endereços  a
serem  diligenciados,  ainda  que  se  trate  de  justiça
gratuita.”

5) Local Vizinho:

A distância  padrão para o local  lindeiro/contíguo (local vizinho) é  a que foi
definida  pelo Juiz  Corregedor  da SADM/Juiz  Diretor do Fórum e  cada comarca  tem  a sua
estipulação.  A novidade surge para  a situação  da comarca  que  não  tenha ainda estabelecido
local vizinho, caso em que a distância a ser utilizada será de 200 (duzentos) metros (art. 1.063,
parte final, NSCGJ).

O conceito de local vizinho indica que os imóveis confinantes/delimitantes e os
endereços  dentro do  raio  de  alcance  da  distância  estipulada,  são  considerados
lindeiros/contíguos para efeitos de agrupamento na mão do Oficial de Justiça e margeamento
da(s) cota(s) (art. 1.007, I, NSCGJ):

“Art. 1.007 (...)

I  -  as  comunicações  judiciais  que  devam  ser
realizadas ao mesmo tempo, no mesmo local  ou em
endereços contíguos a que se refere o ‘caput’ do art.

1.063;”.

Marcus Salles

Secretário AOJESP para Normas de Serviço
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