PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ATO CONJUNTO Nº 538/2020-GP-CGJ
Prorroga, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do
Amapá, em parte, o regime instituído pelo Ato Conjunto nº
536, de 20 de março de 2020, modifica as regras de
suspensão de prazos processuais e dá outras providências.

Os Desembargadores JOÃO GUILHERME LAGES MENDES,
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá e EDUARDO FREIRE
CONTRERAS, Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Amapá, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelo artigo 26, incisos XXVII do Regimento
Interno desta Corte e alterações posteriores, e,
CONSIDERANDO a edição da Resolução nº 314, de 20 de abril de
2020, pelo Conselho Nacional de Justiça, que prorroga, no âmbito do Poder
Judiciário, em parte, o regime instituído pela Resolução nº 313, de 19 de março de
2020, modifica as regras de suspensão de prazos processuais e dá outras
providências;
CONSIDERANDO a edição do Provimento nº 96, de 27/04/2020,
pela Corregedoria Nacional de Justiça, que dispõe sobre a prorrogação para o dia
15 de maio de 2020 do prazo de vigência da Recomendação nº 45, de 17 de março
de 2020, do Provimento nº 91, 22 de março de 2020, do Provimento nº 93, de 26
de março de 2020, do Provimento nº 94, de 28 de março de 2020 e do Provimento
nº 95, de 1º de abril de 2020;
CONSIDERANDO a persistência da situação de emergência em saúde
pública e a consequente necessidade de prorrogação do Plantão Extraordinário do
Judiciário instituído pelo Ato Conjunto nº 536, de 20 de março de 2020, agora
denominado “regime diferenciado de trabalho” (Resolução CNJ nº 314/2020);
CONSIDERANDO a edição do Decreto nº 1497, de 03/04/2020, do
Governo do Estado do Amapá, que prorroga até 03 de maio de 2020, as medidas
de restrição de aglomeração de pessoas com a finalidade de reduzir os riscos de
contágio do novo coronavírus e adota outras providências;
RESOLVEM:
Art. 1º Fica prorrogado até o dia 15 de maio de 2020 o prazo de vigência
do Ato Conjunto nº 536, de 20 de março de 2020, com as alterações a seguir.
1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Art. 2º Os prazos de processos judiciais e administrativos, no 1º e 2º
graus de jurisdição, que tramitem em meio misto ou integralmente virtual, serão
retomados, sem qualquer tipo de escalonamento, a partir do dia 4 de maio de 2020.
§ 1º. Os prazos processuais já iniciados serão retomados no estado em
que se encontravam no momento da suspensão, sendo restituídos por tempo igual
ao que faltava para sua complementação (art. 22l, CPC).
§ 2º. Os prazos processuais para apresentação de contestação,
impugnação ao cumprimento de sentença, embargos à execução, defesas
preliminares de natureza cível e criminal, inclusive quando praticados em audiência,
e outros que exijam a coleta prévia de elementos de prova por parte dos advogados,
defensores e procuradores juntamente às partes e assistidos, somente serão
suspensos se, durante a sua fluência, a parte informar ao juízo competente a
impossibilidade de prática do ato, situação em que o prazo será considerado
suspenso na data do protocolo da petição com essa informação.
§ 3º. No período disposto no caput, em relação a processos mistos, não
haverá traslado interno; entre órgãos conveniados; ou cargas a Advogados, devendo
a Secretaria ou Gabinete tramitá-los virtualmente no Sistema Tucujuris, com certidão
da ocorrência e, em caso de requerimento da parte, proceder à digitalização das
peças necessárias e o seu envio ao requerente por meio eletrônico.
§ 4º. Verificada a impossibilidade de suprir a ausência de documento ou
ato imprescindível ao processo, devidamente justificada nos autos, a parte poderá
requerer ao magistrado que o processo seja considerado como físico,
suspendendo-se o transcurso do prazo, nos termos do art. 2º, da Resolução nº 314,
de 20 de abril de 2020, do Conselho Nacional de Justiça.
Art. 3º Durante a vigência deste Ato Conjunto, as sessões de julgamento,
no Tribunal de Justiça e Turma Recursal dos Juizados Especiais, e as audiências, no
1º e 2º Graus de jurisdição, serão realizadas por meio de videoconferência, vedado
o restabelecimento do expediente presencial, sem prejuízo da realização das sessões
virtuais definidas pela Resolução nº 1310/2019 – TJAP e alterações posteriores.
§ 1º. O Tribunal garantirá aos membros do Ministério Público pleno
acesso e participação nas sessões e audiências realizadas por videoconferência,
ficando assegurada, ainda, aos Advogados das partes a realização de sustentações
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orais, com inscrição em até 24 (vinte e quatro) horas do ato, através de e-mail
institucional às respectivas secretarias judiciárias.
§ 2º. As sessões e audiências ocorrerão, preferencialmente, por meio do
aplicativo Zoom Cloud Meetings®, podendo ser utilizada a ferramenta Cisco Webex,
disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça em seu sítio eletrônico na internet
(www.cnj.jus.br/plataforma-videoconferencia-nacional/), ou outra equivalente,
cujos arquivos deverão ser imediatamente disponibilizados no andamento
processual, com acesso às partes e procuradores habilitados.
§ 3º. As Secretarias Judiciárias e o NUPEMEC, no 2º Grau; os Gabinetes
de Juiz e CEJUSC’s, no 1º Grau; e a Secretaria da Turma Recursal, com o auxílio
dos setores da Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça, promoverão a
videoconferência e instruirão aqueles que dela de qualquer forma participem.
§ 4º. A realização de sessões no Tribunal de Justiça e Turma Recursal,
mediante videoconferência, deve observar as regras e os prazos legais e regimentais
de publicação de pautas e de manifestação para sustentação oral.
§ 5º. As audiências, no 1º e 2º graus de jurisdição, por meio de
videoconferência, deverão considerar as dificuldades de intimação de partes e
testemunhas, realizando-se esses atos somente quando for possível a participação
daqueles, vedada a atribuição de responsabilidade aos advogados e procuradores
em providenciar o comparecimento de partes e testemunhas a qualquer localidade
fora de prédios oficiais do Poder Judiciário para participação em atos virtuais.
Art. 4º Permanece em vigor o trabalho remoto dos magistrados e
servidores, exigindo-se o mínimo necessário de pessoas em regime de trabalho
presencial, conforme definido no Ato Conjunto 536/2020 – GP/CGJ.
§ 1º. Os atos processuais que eventualmente não puderem ser praticados
pelo meio eletrônico ou virtual, por absoluta impossibilidade técnica, deverão ser
adiados e certificados pela serventia, após decisão fundamentada do magistrado.
§ 2º. Durante o regime diferenciado de trabalho os servidores e
magistrados em atividade devem observar o horário forense regular, sendo vedado
ao tribunal, por ora, dispor de modo contrário, notadamente estabelecer regime de
trabalho assemelhado a recesso forense.
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Art. 5º Permanecem suspensos, nos termos do Ato Conjunto nº
536/2020 – GP/TJAP:
I – o atendimento presencial de partes, advogados e interessados em
todas as unidades judiciais e administrativas do Tribunal de Justiça;
II – a realização de audiências de custódia;
III – as atividades dos estagiários de nível médio e superior;
IV – a distribuição de novos mandados aos Oficiais de Justiça, exceto os
reputados urgentes e aqueles que, de forma excepcional, for determinado o seu
cumprimento por ordem do juízo.
§ 1º. As distribuições de mandados descritos no item IV do art. 5º,
deverão ser remetidas às CENTRAIS DE MANDADOS onde houver ou as
CHEFIAS DE SECRETARIA das demais comarcas do interior, na mesma
sistemática do período anterior à pandemia, ou seja, todos devidamente impressos,
para que sejam catalogados, pelos coordenadores ou pelas chefias das unidades,
entre os reputados urgentes e os determinados de forma excepcional.
§ 2º. Os mandados reputados urgentes serão cumpridos pelos Oficiais de
Justiça Plantonistas, em escala previamente definida e apresentada à Corregedoria
Geral de Justiça do Estado do Amapá.
§ 3º. Os mandados determinados de forma excepcional serão cumpridos
pelos Oficiais de Justiça que voluntariamente desejarem retornar as atividades no
período de vigência do Ato Conjunto 536/2020 – GP/TJAP, vedada a participação
de Oficiais de Justiça que estejam no grupo de risco.
§ 4º. Os oficiais de justiça que se voluntariarem a exercer suas atividades
nesse período, exceto os que integram o grupo de risco, deverão ter seus nomes
indicados em escala previamente definida e apresentada à Corregedoria Geral de
Justiça do Estado do Amapá.
§ 5º. Os mandados emitidos durante a vigência do Ato Conjunto
536/2020 – GP/TJAP não sofrerão a incidência eletrônica da Portaria 302/2018 –
CGJ – TJAP, que trata dos prazos de cumprimento dos mandados, de forma a
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evitar eventual bloqueio dos Oficiais de Justiça em receber novas remessas de
mandados.
§ 6º. Os mandados que estejam em cumprimento com os Oficiais de
Justiça até a presente data terão seus prazos prorrogados em 30 (trinta) dias a
contar da publicação deste ato conjunto, e poderão ser cumpridos gradativamente
observando o descrito no parágrafo seguinte.
§ 7º. Os Oficiais de Justiça somente exercerão suas atividades no período
de vigência do ato conjunto 536/2020 – GP/TJAP, após o recebimento de EPI –
Equipamento de Proteção Individual, fornecido pelo Tribunal de Justiça do Estado
do Amapá, de forma a dar a máxima segurança necessária ao cumprimento dos
mandados judiciais.
§ 8º. Os Coordenadores das Centrais de Mandados e os Chefes de
Secretaria poderão alterar o zoneamento da área de atribuição dos Oficiais de
Justiça que trabalharão no período de vigência do Ato Conjunto 536/2020 –
GP/TJAP, de forma a permanecer pelo menos 01 Oficial de Justiça em cada zona
de atribuição, garantida ao Oficial de Justiça a permanência na zona atual, exceto o
mais novo em caso de excedência, que deverá ser realocado em outra zona de
atribuição, ainda que limítrofe a sua zona atual.
§ 9º. Os Coordenadores das Centrais de Mandados e os Chefes de
Secretaria poderão realizar redistribuição de mandados de forma a equilibrar o
quantitativo de mandados entre os Oficiais de Justiça que estiverem em exercício
durante a vigência do Ato Conjunto 536/2020 – GP/TJAP.
§ 10º. As Centrais de Mandados e as Chefias manterão o atendimento
presencial exclusivamente aos Oficiais de Justiça e as respectivas secretarias para o
recebimento, para a devolução e para a homologação dos mandados expedidos,
vedada aos Oficiais de Justiça a notificação de partes e interessados para
atendimento presencial, consoante o art. 5º, I, deste ato conjunto.
Art. 6º As atividades das serventias extrajudiciais permanecem, até o dia
15 de maio de 2020, como definidas no Ato Conjunto nº 536/2020-GP/CGJ, e
nos Provimentos nº 91, 93, 94, 95, 96, 97 e 98/2020 da Corregedoria Nacional de
Justiça.
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Art. 7º. Este Ato Conjunto entra em vigor em 01 de maio de 2020,
devendo ser publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do
Estado do Amapá.
Publique-se e dê-se ciência.
Macapá, 29 de abril de 2020.
Desembargador JOÃO GUILHERME LAGES MENDES
Presidente
Desembargador EDUARDO FREIRE CONTRERAS
Corregedor-Geral de Justiça
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