
 

 

 
 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Av. dos Andradas, 696 – Morro da Glória – CEP: 36036-000 - Juiz de Fora – Minas Gerais 

www.juizdefora.oabmg.org.br|  contato@juizdefora-oabmg.org.br 

Fone: (32) 3690-5900 - Fax: (32)3690-5903 

 

 

 

 

PROC/OFÌCIO OABJF Nº 023/2021 

URGENTE  

 

 

        Juiz de Fora, 06 de abril de 2021. 

 

À Excelentíssima Senhora Doutora Juíza Diretora do Foro da Comarca de Juiz de 

Fora, Dra. Raquel Gomes Barbosa. 

 

A Ordem dos Advogados de Minas Gerais – Subseção Juiz de Fora, por meio de 

seu presidente Dr. João Fernando Lourenço, bem como por meio da Comissão de Direito Imobiliário, 

representada pelo Dr. William Sales da Costa a Comissão de Direito Notarial e Registral, representada 

pelo Dr. Fellipe Simões Duarte, vem respeitosamente, a presença de Vossa Excelência, tendo em 

vista os problemas verificados em razão da paralisação total dos Cartórios de Notas da Comarca de 

Juiz de Fora, expor e requerer providências em relação aos seguintes fatos.  

A OAB subseção Juiz de Fora, por meio das comissões que ora subscrevem, vêm 

recebendo inúmeros relatos de advogados e cidadãos de Juiz de Fora que estão impossibilitados de 

utilizar os serviços prestados pelos Cartórios de Notas em razão do enquadramento na chamada “onda 

roxa” do Programa do Governo Estadual denominado Minas Consciente. 

Em razão deste fato, os Cartórios de Notas da Comarca de Juiz de Fora paralisaram 

completamente as suas atividades, de modo que os cidadãos juizforanos estão impedidos de utilizar 

os serviços prestados pelos Cartórios de Notas, serviços estes que possuem indiscutível caráter 

essencial e de notório interesse público.  

Insta frisar, que o Município de Juiz de Fora, em particular, decretou a paralisação 

total das atividades (lockdown) uma semana antes da paralisação decretada pelo Governo Estadual, 

ou seja, a interrupção precoce das atividades na Cidade de Juiz de Fora tornou delicada a situação da 

população local, que terá que ficar privada do acesso a serviços essenciais por um período ainda maior 

de tempo, sobretudo porque o Governo Estadual já anunciou a prorrogação dos efeitos do Decreto 

que classifica o Município de Juiz de Fora como integrante da chamada “onda roxa”, até o próximo 

dia 11 de abril. 

Excelência, adotando como premissa o fato de que a advocacia consiste em uma 

atividade de caráter indiscutivelmente essencial, reconhecido pela própria normativa que regulamenta 

as medidas restritivas impostas pela autoridade estadual, por via de consequência, também deve ser 

tomada em consideração a essencialidade dos serviços prestados pelo Estado e diretamente 

relacionados à atividade de advogado, inclusive aqueles delegados pelo Poder Público, como é o caso 

dos serviços notariais e de registro.  

Necessário destacar, que para atender às demandas da sociedade e cumprir com seu 

papel constitucional (art. 133, CF/88) o advogado depende dos serviços prestados pelos Cartórios de 

Notas, de modo que privar a população destes serviços de caráter nitidamente essencial, importa em 

preocupante limitação ao próprio acesso à justiça.  

Sobreleva consignar, que as Serventias Extrajudiciais de Notas, dentre as suas 

muitas atribuições, possuem como função praticar atos que, no caso concreto, podem denotar extrema 
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essencialidade e urgência, tais como, por exemplo, lavrar escrituras de imóveis, de reconhecimento 

de paternidade, testamentos, partilhas, autenticação de cópias e procurações, reconhecimento de 

assinaturas, dentre outros. 

Basta verificar que o elevado aumento da taxa de mortalidade e o acentuado número 

de infectados com risco de vida leva a circunstâncias de urgência, tais como, por exemplo, em relação 

a atos de reconhecimentos de paternidade, testamentos, etc.  

Devido à crise econômica que o país tem enfrentado, sobretudo em razão da 

paralisação do comércio em geral, tem sido comum as pessoas recorrerem à venda de veículos e até 

mesmo imóveis para obter recursos financeiros e conseguir enfrentar esse difícil momento que 

estamos vivenciando. Todavia, dada a impossibilidade de praticar simples reconhecimentos de firma, 

estes atos têm se tornado inviáveis, ou seja, as pessoas estão impedidas de formalizar a venda de 

veículos, imóveis, e, consequentemente, estão impedidas de conferir liquidez ao próprio patrimônio, 

tornando ainda mais difícil o enfrentamento da crise sanitária e econômica que vivemos.  

Entretanto, com a paralisação dos Cartórios de Notas da Cidade de Juiz de Fora, 

tem sido relatado que muitas pessoas estão se deslocando para Municípios e até mesmo Estados 

vizinhos em busca do acesso aos serviços notariais, o que causa certa preocupação, porque o 

deslocamento de pessoas para outras localidades pode representar o aumento do risco de propagação 

do vírus, inclusive porque estas pessoas que se deslocam para outros Estados em busca do acesso aos 

serviços prestados pelos Cartórios de Notas, podem voltar contaminadas, aumentando a taxa de 

contágio em nossa cidade.    

Importante salientar, que a Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Juiz de 

Fora está absolutamente ciente da necessidade de adotar medidas radicais e urgentes para tentar conter 

o avanço da transmissão do Corona Vírus e reduzir a taxa de ocupação de leitos de UTI na cidade e 

região. Inclusive, esta Subseção se coloca à inteira disposição dos Poderes Públicos para auxiliar 

naquilo que for possível, visando agregar esforços no combate à Pandemia em nossa região. 

Todavia, atendendo ao apelo da advocacia local e dos cidadãos de Juiz de Fora, a 

OAB/JF entende que o Poder Público deveria assegurar à sociedade o funcionamento dos Cartórios 

de Notas, ainda que mediante as restrições sanitárias que se fizerem necessárias para garantia da 

segurança de todos, mas evitando privar a população do acesso a serviços de caráter nitidamente 

essencial.  

Diante de eventual impossibilidade de funcionamento normal das Serventias 

Extrajudiciais de Notas, sugere-se, no mínimo, que o atendimento seja realizado por hora 

marcada, com limitação percentual no atendimento, que seja atribuído ao Tabelião de Notas a 

função de avaliar a urgência do ato a ser praticado com base no caso concreto que lhe é 

apresentado, além de outras medidas que seriam cabíveis e pertinentes, salvo melhor juízo, a 

fim de evitar a interrupção total dos serviços notariais.   

Como forma promover o estreitamento do diálogo entre o Poder Judiciário e a 

advocacia local, a Presidência desta Subseção e as Comissões de Direito Imobiliário e de Direito 

Notarial e Registral, e ate mesmo os cartórios de notas, caso Vossa Excelência entenda cabível, 

sugerem a designação de reunião por videoconferência, em caráter de urgência, para que juntos 

possamos tentar chegar a uma possível solução para o problema apresentado. 
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Diante do exposto, com base nas razões acima explicitadas, a Ordem dos 

Advogados do Brasil – Subseção Juiz de Fora, sempre atenta às demandas da sociedade e da 

advocacia local e contando ainda com o elevado senso de justiça e cidadania de Vossa Excelência, 

encaminha o presente Ofício, na esperança de que a Nobre Juíza Diretora do Foro desta Comarca 

possa assegurar ao povo de Juiz de Fora, o acesso aos serviços essenciais prestados pelos Cartórios 

de Notas locais, ainda que com as limitações compatíveis com o delicado momento que vivemos. 

 

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de 

elevada estima e distinta consideração. 

 

Atenciosamente e respeitosamente, 

 

 

    

 
João Fernando Lourenço 

Presidente 

 

 

 

 

_________________________________ 

William Sales da Costa 

Comissão de Direito Imobiliário 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Fellipe Simões Duarte 

Comissão de Direito Notarial e Registral 

 


