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Seção Judiciária do Rio Grande do Sul

CARTILHA DE ORIENTAÇÕES 
AOS OFICIAIS DE JUSTIÇA

a) ADOTAR, preferencialmente, uma rotina de 
cumprimento eletrônico dos mandados de 
comunicação, nos mesmos moldes das atuais 
Recomendações da Corregedoria, a fim de diminuir 
a necessidade de diligências externas para 
cumprimento de mandados;

b) USAR, no caso de necessidade de diligências 
externas, Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) 
necessários à segurança de sua saúde, entre tais, 
no mínimo, máscaras, protetor facial, luvas e álcool 
gel;

c) ESTABELECER, no caso de diligências externas, 
itinerários considerando o máximo recomendável 
de 6 horas diárias de atividades;

d) EQUIPAR-SE do seu EPI por ocasião da saída para 
a primeira diligência, mantendo-o durante todo o 
período de itinerário;

e) TROCAR a máscara a cada duas horas ou, antes, 
caso apresente sinais de umidade;

A retirada da máscara da face deverá ser feita 
pelos elásticos/presilhas, não podendo tocar outros 
pontos da face do usuário. Após trocar a máscara, 
colocá-la em um saco plástico e encaminhá-la à 
higienização, se não for descartável, ou ao 
descarte adequado, se descartável 

f) EVITAR, durante o itinerário ou diligência, tocar em 
pessoas, instalações ou objetos, prevenindo, assim, 
riscos de contaminação ou de se tornar vetor de 
contaminação;

g) ESTABELECER o contato 
presencial com o destinatário 
do ato, sempre que possível, 
em ambientes externos e 
ventilados, buscando manter, 
em qualquer situação, uma 
distância segura de dois 
metros, pelo menos, de 
qualquer pessoa;

h) PERMANECER, quando necessário para a 
realização do ato, o mínimo de tempo 
possível em local fechado, evitando tocar 
em pessoas, instalações, objetos e no seu 
próprio EPI ou face;

i) USAR álcool gel em suas mãos, volante, 
palanca de marcha ou qualquer dispositivo 
do veículo e outros objetos que manuseie 
ou toque durante o deslocamento ou a 
realização da diligência;

O OFICIAL DE JUSTIÇA É PORTADOR DE FÉ PÚBLICA 
ESTABELECIDA POR LEI, PORTANTO, NÃO PRECISA 
COLETAR A ASSINATURA DE RECEBIMENTO/CIENTE 
DO DESTINATÁRIO DO MANDADO, SENDO 
SUFICIENTE A ENTREGA DA CONTRAFÉ E A 
CERTIFICAÇÃO DE REALIZAÇÃO DO ATO.

j) RETORNAR, ao término do itinerário de diligências, 
diretamente a sua residência, realizando uma 
eficiente higienização pessoal, de roupas, calçados, 
EPIs e de equipamentos utilizados, evitando 
comparecer à sede da subseção judiciária ou a 
local diverso,como possível vetor de 
contaminação;

j.1. No retorno a sua residência, procurar ingressar 
pelo acesso de menor uso ou de circulação de 
pessoas. Para sua segurança e de sua família, retirar 
e lavar imediatamente as roupas, tratando-as como 
material contaminado. Antes de tomar banho, 
evitar qualquer contato com familiares ou outros 
conviventes;

l) COMPARECER presencialmente na CEMAN ou 
Sede da Subseção Judiciária somente antes do 
início de seu itinerário externo, preferencialmente 
em horários de menor presença de outros servidores 
da unidade, competindo à CEMAN ou Supervisão 
local estabelecer escala de comparecimento na 
unidade de modo a evitar aglomerações entre os 
servidores.

M) DAR PREFERÊNCIA à confecção de Certidões de 
devolução de mandados na sua residência, 
evitando o comparecimento e o uso de 
equipamentos compartilhados na respectiva 
CEMAN/Subseção.

O OFICIAL DE JUSTIÇA, POR EFEITO DA ESCALA DE 
PLANTÃO, ESTÁ DESOBRIGADO DE 
COMPARECIMENTO PRESENCIAL NA SEDE DA 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA, DEVENDO SE MANTER 
COMUNICÁVEL POR MEIO DE TELEFONE CELULAR 
INSTITUCIONAL OU WHATSAPP.

OBS: CONDIÇÕES ou SITUAÇÕES NÃO 
CONTEMPLADAS NESTA CARTILHA DE ORIENTAÇÕES, 
que impliquem riscos à segurança ou à saúde do 
Oficial de Justiça ou, ainda, prejuízo ao próprio ato 
durante o seu cumprimento, deverão ser levadas à 
ciência da respectiva chefia ou responsável 
administrativo para a adoção ou encaminhamento 
das providências cabíveis.



Seção Judiciária do Rio Grande do Sul

CARTILHA DE ORIENTAÇÕES 
AOS OFICIAIS DE JUSTIÇA

a) ADOTAR, preferencialmente, uma rotina de 
cumprimento eletrônico dos mandados de 
comunicação, nos mesmos moldes das atuais 
Recomendações da Corregedoria, a fim de diminuir 
a necessidade de diligências externas para 
cumprimento de mandados;

b) USAR, no caso de necessidade de diligências 
externas, Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) 
necessários à segurança de sua saúde, entre tais, 
no mínimo, máscaras, protetor facial, luvas e álcool 
gel;

c) ESTABELECER, no caso de diligências externas, 
itinerários considerando o máximo recomendável 
de 6 horas diárias de atividades;

d) EQUIPAR-SE do seu EPI por ocasião da saída para 
a primeira diligência, mantendo-o durante todo o 
período de itinerário;

e) TROCAR a máscara a cada duas horas ou, antes, 
caso apresente sinais de umidade;

A retirada da máscara da face deverá ser feita 
pelos elásticos/presilhas, não podendo tocar outros 
pontos da face do usuário. Após trocar a máscara, 
colocá-la em um saco plástico e encaminhá-la à 
higienização, se não for descartável, ou ao 
descarte adequado, se descartável 

f) EVITAR, durante o itinerário ou diligência, tocar em 
pessoas, instalações ou objetos, prevenindo, assim, 
riscos de contaminação ou de se tornar vetor de 
contaminação;

g) ESTABELECER o contato 
presencial com o destinatário 
do ato, sempre que possível, 
em ambientes externos e 
ventilados, buscando manter, 
em qualquer situação, uma 
distância segura de dois 
metros, pelo menos, de 
qualquer pessoa;

h) PERMANECER, quando necessário para a 
realização do ato, o mínimo de tempo 
possível em local fechado, evitando tocar 
em pessoas, instalações, objetos e no seu 
próprio EPI ou face;

i) USAR álcool gel em suas mãos, volante, 
palanca de marcha ou qualquer dispositivo 
do veículo e outros objetos que manuseie 
ou toque durante o deslocamento ou a 
realização da diligência;

O OFICIAL DE JUSTIÇA É PORTADOR DE FÉ PÚBLICA 
ESTABELECIDA POR LEI, PORTANTO, NÃO PRECISA 
COLETAR A ASSINATURA DE RECEBIMENTO/CIENTE 
DO DESTINATÁRIO DO MANDADO, SENDO 
SUFICIENTE A ENTREGA DA CONTRAFÉ E A 
CERTIFICAÇÃO DE REALIZAÇÃO DO ATO.

j) RETORNAR, ao término do itinerário de diligências, 
diretamente a sua residência, realizando uma 
eficiente higienização pessoal, de roupas, calçados, 
EPIs e de equipamentos utilizados, evitando 
comparecer à sede da subseção judiciária ou a 
local diverso,como possível vetor de 
contaminação;

j.1. No retorno a sua residência, procurar ingressar 
pelo acesso de menor uso ou de circulação de 
pessoas. Para sua segurança e de sua família, retirar 
e lavar imediatamente as roupas, tratando-as como 
material contaminado. Antes de tomar banho, 
evitar qualquer contato com familiares ou outros 
conviventes;

l) COMPARECER presencialmente na CEMAN ou 
Sede da Subseção Judiciária somente antes do 
início de seu itinerário externo, preferencialmente 
em horários de menor presença de outros servidores 
da unidade, competindo à CEMAN ou Supervisão 
local estabelecer escala de comparecimento na 
unidade de modo a evitar aglomerações entre os 
servidores.

M) DAR PREFERÊNCIA à confecção de Certidões de 
devolução de mandados na sua residência, 
evitando o comparecimento e o uso de 
equipamentos compartilhados na respectiva 
CEMAN/Subseção.

O OFICIAL DE JUSTIÇA, POR EFEITO DA ESCALA DE 
PLANTÃO, ESTÁ DESOBRIGADO DE 
COMPARECIMENTO PRESENCIAL NA SEDE DA 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA, DEVENDO SE MANTER 
COMUNICÁVEL POR MEIO DE TELEFONE CELULAR 
INSTITUCIONAL OU WHATSAPP.

OBS: CONDIÇÕES ou SITUAÇÕES NÃO 
CONTEMPLADAS NESTA CARTILHA DE ORIENTAÇÕES, 
que impliquem riscos à segurança ou à saúde do 
Oficial de Justiça ou, ainda, prejuízo ao próprio ato 
durante o seu cumprimento, deverão ser levadas à 
ciência da respectiva chefia ou responsável 
administrativo para a adoção ou encaminhamento 
das providências cabíveis.



Seção Judiciária do Rio Grande do Sul

CARTILHA DE ORIENTAÇÕES 
AOS OFICIAIS DE JUSTIÇA

2 METROS

a) ADOTAR, preferencialmente, uma rotina de 
cumprimento eletrônico dos mandados de 
comunicação, nos mesmos moldes das atuais 
Recomendações da Corregedoria, a fim de diminuir 
a necessidade de diligências externas para 
cumprimento de mandados;

b) USAR, no caso de necessidade de diligências 
externas, Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) 
necessários à segurança de sua saúde, entre tais, 
no mínimo, máscaras, protetor facial, luvas e álcool 
gel;

c) ESTABELECER, no caso de diligências externas, 
itinerários considerando o máximo recomendável 
de 6 horas diárias de atividades;

d) EQUIPAR-SE do seu EPI por ocasião da saída para 
a primeira diligência, mantendo-o durante todo o 
período de itinerário;

e) TROCAR a máscara a cada duas horas ou, antes, 
caso apresente sinais de umidade;

A retirada da máscara da face deverá ser feita 
pelos elásticos/presilhas, não podendo tocar outros 
pontos da face do usuário. Após trocar a máscara, 
colocá-la em um saco plástico e encaminhá-la à 
higienização, se não for descartável, ou ao 
descarte adequado, se descartável 

f) EVITAR, durante o itinerário ou diligência, tocar em 
pessoas, instalações ou objetos, prevenindo, assim, 
riscos de contaminação ou de se tornar vetor de 
contaminação;

g) ESTABELECER o contato 
presencial com o destinatário 
do ato, sempre que possível, 
em ambientes externos e 
ventilados, buscando manter, 
em qualquer situação, uma 
distância segura de dois 
metros, pelo menos, de 
qualquer pessoa;

h) PERMANECER, quando necessário para a 
realização do ato, o mínimo de tempo 
possível em local fechado, evitando tocar 
em pessoas, instalações, objetos e no seu 
próprio EPI ou face;

i) USAR álcool gel em suas mãos, volante, 
palanca de marcha ou qualquer dispositivo 
do veículo e outros objetos que manuseie 
ou toque durante o deslocamento ou a 
realização da diligência;

O OFICIAL DE JUSTIÇA É PORTADOR DE FÉ PÚBLICA 
ESTABELECIDA POR LEI, PORTANTO, NÃO PRECISA 
COLETAR A ASSINATURA DE RECEBIMENTO/CIENTE 
DO DESTINATÁRIO DO MANDADO, SENDO 
SUFICIENTE A ENTREGA DA CONTRAFÉ E A 
CERTIFICAÇÃO DE REALIZAÇÃO DO ATO.

j) RETORNAR, ao término do itinerário de diligências, 
diretamente a sua residência, realizando uma 
eficiente higienização pessoal, de roupas, calçados, 
EPIs e de equipamentos utilizados, evitando 
comparecer à sede da subseção judiciária ou a 
local diverso,como possível vetor de 
contaminação;

j.1. No retorno a sua residência, procurar ingressar 
pelo acesso de menor uso ou de circulação de 
pessoas. Para sua segurança e de sua família, retirar 
e lavar imediatamente as roupas, tratando-as como 
material contaminado. Antes de tomar banho, 
evitar qualquer contato com familiares ou outros 
conviventes;

l) COMPARECER presencialmente na CEMAN ou 
Sede da Subseção Judiciária somente antes do 
início de seu itinerário externo, preferencialmente 
em horários de menor presença de outros servidores 
da unidade, competindo à CEMAN ou Supervisão 
local estabelecer escala de comparecimento na 
unidade de modo a evitar aglomerações entre os 
servidores.

M) DAR PREFERÊNCIA à confecção de Certidões de 
devolução de mandados na sua residência, 
evitando o comparecimento e o uso de 
equipamentos compartilhados na respectiva 
CEMAN/Subseção.

O OFICIAL DE JUSTIÇA, POR EFEITO DA ESCALA DE 
PLANTÃO, ESTÁ DESOBRIGADO DE 
COMPARECIMENTO PRESENCIAL NA SEDE DA 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA, DEVENDO SE MANTER 
COMUNICÁVEL POR MEIO DE TELEFONE CELULAR 
INSTITUCIONAL OU WHATSAPP.

OBS: CONDIÇÕES ou SITUAÇÕES NÃO 
CONTEMPLADAS NESTA CARTILHA DE ORIENTAÇÕES, 
que impliquem riscos à segurança ou à saúde do 
Oficial de Justiça ou, ainda, prejuízo ao próprio ato 
durante o seu cumprimento, deverão ser levadas à 
ciência da respectiva chefia ou responsável 
administrativo para a adoção ou encaminhamento 
das providências cabíveis.



Seção Judiciária do Rio Grande do Sul

CARTILHA DE ORIENTAÇÕES 
AOS OFICIAIS DE JUSTIÇA

a) ADOTAR, preferencialmente, uma rotina de 
cumprimento eletrônico dos mandados de 
comunicação, nos mesmos moldes das atuais 
Recomendações da Corregedoria, a fim de diminuir 
a necessidade de diligências externas para 
cumprimento de mandados;

b) USAR, no caso de necessidade de diligências 
externas, Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) 
necessários à segurança de sua saúde, entre tais, 
no mínimo, máscaras, protetor facial, luvas e álcool 
gel;

c) ESTABELECER, no caso de diligências externas, 
itinerários considerando o máximo recomendável 
de 6 horas diárias de atividades;

d) EQUIPAR-SE do seu EPI por ocasião da saída para 
a primeira diligência, mantendo-o durante todo o 
período de itinerário;

e) TROCAR a máscara a cada duas horas ou, antes, 
caso apresente sinais de umidade;

A retirada da máscara da face deverá ser feita 
pelos elásticos/presilhas, não podendo tocar outros 
pontos da face do usuário. Após trocar a máscara, 
colocá-la em um saco plástico e encaminhá-la à 
higienização, se não for descartável, ou ao 
descarte adequado, se descartável 

f) EVITAR, durante o itinerário ou diligência, tocar em 
pessoas, instalações ou objetos, prevenindo, assim, 
riscos de contaminação ou de se tornar vetor de 
contaminação;

g) ESTABELECER o contato 
presencial com o destinatário 
do ato, sempre que possível, 
em ambientes externos e 
ventilados, buscando manter, 
em qualquer situação, uma 
distância segura de dois 
metros, pelo menos, de 
qualquer pessoa;

h) PERMANECER, quando necessário para a 
realização do ato, o mínimo de tempo 
possível em local fechado, evitando tocar 
em pessoas, instalações, objetos e no seu 
próprio EPI ou face;

i) USAR álcool gel em suas mãos, volante, 
palanca de marcha ou qualquer dispositivo 
do veículo e outros objetos que manuseie 
ou toque durante o deslocamento ou a 
realização da diligência;

O OFICIAL DE JUSTIÇA É PORTADOR DE FÉ PÚBLICA 
ESTABELECIDA POR LEI, PORTANTO, NÃO PRECISA 
COLETAR A ASSINATURA DE RECEBIMENTO/CIENTE 
DO DESTINATÁRIO DO MANDADO, SENDO 
SUFICIENTE A ENTREGA DA CONTRAFÉ E A 
CERTIFICAÇÃO DE REALIZAÇÃO DO ATO.

j) RETORNAR, ao término do itinerário de diligências, 
diretamente a sua residência, realizando uma 
eficiente higienização pessoal, de roupas, calçados, 
EPIs e de equipamentos utilizados, evitando 
comparecer à sede da subseção judiciária ou a 
local diverso,como possível vetor de 
contaminação;

j.1. No retorno a sua residência, procurar ingressar 
pelo acesso de menor uso ou de circulação de 
pessoas. Para sua segurança e de sua família, retirar 
e lavar imediatamente as roupas, tratando-as como 
material contaminado. Antes de tomar banho, 
evitar qualquer contato com familiares ou outros 
conviventes;

l) COMPARECER presencialmente na CEMAN ou 
Sede da Subseção Judiciária somente antes do 
início de seu itinerário externo, preferencialmente 
em horários de menor presença de outros servidores 
da unidade, competindo à CEMAN ou Supervisão 
local estabelecer escala de comparecimento na 
unidade de modo a evitar aglomerações entre os 
servidores.

M) DAR PREFERÊNCIA à confecção de Certidões de 
devolução de mandados na sua residência, 
evitando o comparecimento e o uso de 
equipamentos compartilhados na respectiva 
CEMAN/Subseção.

O OFICIAL DE JUSTIÇA, POR EFEITO DA ESCALA DE 
PLANTÃO, ESTÁ DESOBRIGADO DE 
COMPARECIMENTO PRESENCIAL NA SEDE DA 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA, DEVENDO SE MANTER 
COMUNICÁVEL POR MEIO DE TELEFONE CELULAR 
INSTITUCIONAL OU WHATSAPP.

OBS: CONDIÇÕES ou SITUAÇÕES NÃO 
CONTEMPLADAS NESTA CARTILHA DE ORIENTAÇÕES, 
que impliquem riscos à segurança ou à saúde do 
Oficial de Justiça ou, ainda, prejuízo ao próprio ato 
durante o seu cumprimento, deverão ser levadas à 
ciência da respectiva chefia ou responsável 
administrativo para a adoção ou encaminhamento 
das providências cabíveis.



Seção Judiciária do Rio Grande do Sul
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cumprimento eletrônico dos mandados de 
comunicação, nos mesmos moldes das atuais 
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externas, Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) 
necessários à segurança de sua saúde, entre tais, 
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a primeira diligência, mantendo-o durante todo o 
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A retirada da máscara da face deverá ser feita 
pelos elásticos/presilhas, não podendo tocar outros 
pontos da face do usuário. Após trocar a máscara, 
colocá-la em um saco plástico e encaminhá-la à 
higienização, se não for descartável, ou ao 
descarte adequado, se descartável 

f) EVITAR, durante o itinerário ou diligência, tocar em 
pessoas, instalações ou objetos, prevenindo, assim, 
riscos de contaminação ou de se tornar vetor de 
contaminação;

g) ESTABELECER o contato 
presencial com o destinatário 
do ato, sempre que possível, 
em ambientes externos e 
ventilados, buscando manter, 
em qualquer situação, uma 
distância segura de dois 
metros, pelo menos, de 
qualquer pessoa;

h) PERMANECER, quando necessário para a 
realização do ato, o mínimo de tempo 
possível em local fechado, evitando tocar 
em pessoas, instalações, objetos e no seu 
próprio EPI ou face;

i) USAR álcool gel em suas mãos, volante, 
palanca de marcha ou qualquer dispositivo 
do veículo e outros objetos que manuseie 
ou toque durante o deslocamento ou a 
realização da diligência;

O OFICIAL DE JUSTIÇA É PORTADOR DE FÉ PÚBLICA 
ESTABELECIDA POR LEI, PORTANTO, NÃO PRECISA 
COLETAR A ASSINATURA DE RECEBIMENTO/CIENTE 
DO DESTINATÁRIO DO MANDADO, SENDO 
SUFICIENTE A ENTREGA DA CONTRAFÉ E A 
CERTIFICAÇÃO DE REALIZAÇÃO DO ATO.

j) RETORNAR, ao término do itinerário de diligências, 
diretamente a sua residência, realizando uma 
eficiente higienização pessoal, de roupas, calçados, 
EPIs e de equipamentos utilizados, evitando 
comparecer à sede da subseção judiciária ou a 
local diverso,como possível vetor de 
contaminação;

j.1. No retorno a sua residência, procurar ingressar 
pelo acesso de menor uso ou de circulação de 
pessoas. Para sua segurança e de sua família, retirar 
e lavar imediatamente as roupas, tratando-as como 
material contaminado. Antes de tomar banho, 
evitar qualquer contato com familiares ou outros 
conviventes;

l) COMPARECER presencialmente na CEMAN ou 
Sede da Subseção Judiciária somente antes do 
início de seu itinerário externo, preferencialmente 
em horários de menor presença de outros servidores 
da unidade, competindo à CEMAN ou Supervisão 
local estabelecer escala de comparecimento na 
unidade de modo a evitar aglomerações entre os 
servidores.

M) DAR PREFERÊNCIA à confecção de Certidões de 
devolução de mandados na sua residência, 
evitando o comparecimento e o uso de 
equipamentos compartilhados na respectiva 
CEMAN/Subseção.

O OFICIAL DE JUSTIÇA, POR EFEITO DA ESCALA DE 
PLANTÃO, ESTÁ DESOBRIGADO DE 
COMPARECIMENTO PRESENCIAL NA SEDE DA 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA, DEVENDO SE MANTER 
COMUNICÁVEL POR MEIO DE TELEFONE CELULAR 
INSTITUCIONAL OU WHATSAPP.

OBS: CONDIÇÕES ou SITUAÇÕES NÃO 
CONTEMPLADAS NESTA CARTILHA DE ORIENTAÇÕES, 
que impliquem riscos à segurança ou à saúde do 
Oficial de Justiça ou, ainda, prejuízo ao próprio ato 
durante o seu cumprimento, deverão ser levadas à 
ciência da respectiva chefia ou responsável 
administrativo para a adoção ou encaminhamento 
das providências cabíveis.
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comunicação, nos mesmos moldes das atuais 
Recomendações da Corregedoria, a fim de diminuir 
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A retirada da máscara da face deverá ser feita 
pelos elásticos/presilhas, não podendo tocar outros 
pontos da face do usuário. Após trocar a máscara, 
colocá-la em um saco plástico e encaminhá-la à 
higienização, se não for descartável, ou ao 
descarte adequado, se descartável 

f) EVITAR, durante o itinerário ou diligência, tocar em 
pessoas, instalações ou objetos, prevenindo, assim, 
riscos de contaminação ou de se tornar vetor de 
contaminação;

g) ESTABELECER o contato 
presencial com o destinatário 
do ato, sempre que possível, 
em ambientes externos e 
ventilados, buscando manter, 
em qualquer situação, uma 
distância segura de dois 
metros, pelo menos, de 
qualquer pessoa;

h) PERMANECER, quando necessário para a 
realização do ato, o mínimo de tempo 
possível em local fechado, evitando tocar 
em pessoas, instalações, objetos e no seu 
próprio EPI ou face;

i) USAR álcool gel em suas mãos, volante, 
palanca de marcha ou qualquer dispositivo 
do veículo e outros objetos que manuseie 
ou toque durante o deslocamento ou a 
realização da diligência;

O OFICIAL DE JUSTIÇA É PORTADOR DE FÉ PÚBLICA 
ESTABELECIDA POR LEI, PORTANTO, NÃO PRECISA 
COLETAR A ASSINATURA DE RECEBIMENTO/CIENTE 
DO DESTINATÁRIO DO MANDADO, SENDO 
SUFICIENTE A ENTREGA DA CONTRAFÉ E A 
CERTIFICAÇÃO DE REALIZAÇÃO DO ATO.

j) RETORNAR, ao término do itinerário de diligências, 
diretamente a sua residência, realizando uma 
eficiente higienização pessoal, de roupas, calçados, 
EPIs e de equipamentos utilizados, evitando 
comparecer à sede da subseção judiciária ou a 
local diverso,como possível vetor de 
contaminação;

j.1. No retorno a sua residência, procurar ingressar 
pelo acesso de menor uso ou de circulação de 
pessoas. Para sua segurança e de sua família, retirar 
e lavar imediatamente as roupas, tratando-as como 
material contaminado. Antes de tomar banho, 
evitar qualquer contato com familiares ou outros 
conviventes;

l) COMPARECER presencialmente na CEMAN ou 
Sede da Subseção Judiciária somente antes do 
início de seu itinerário externo, preferencialmente 
em horários de menor presença de outros servidores 
da unidade, competindo à CEMAN ou Supervisão 
local estabelecer escala de comparecimento na 
unidade de modo a evitar aglomerações entre os 
servidores.

M) DAR PREFERÊNCIA à confecção de Certidões de 
devolução de mandados na sua residência, 
evitando o comparecimento e o uso de 
equipamentos compartilhados na respectiva 
CEMAN/Subseção.

O OFICIAL DE JUSTIÇA, POR EFEITO DA ESCALA DE 
PLANTÃO, ESTÁ DESOBRIGADO DE 
COMPARECIMENTO PRESENCIAL NA SEDE DA 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA, DEVENDO SE MANTER 
COMUNICÁVEL POR MEIO DE TELEFONE CELULAR 
INSTITUCIONAL OU WHATSAPP.

OBS: CONDIÇÕES ou SITUAÇÕES NÃO 
CONTEMPLADAS NESTA CARTILHA DE ORIENTAÇÕES, 
que impliquem riscos à segurança ou à saúde do 
Oficial de Justiça ou, ainda, prejuízo ao próprio ato 
durante o seu cumprimento, deverão ser levadas à 
ciência da respectiva chefia ou responsável 
administrativo para a adoção ou encaminhamento 
das providências cabíveis.


