
 
Belo Horizonte/MG, 04 de setembro de 2019. 

 
Ao Excelentíssimo Senhor 
Dr. Nelson Missias de Morais 
Desembargador Presidente 
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
 
 

URGENTE 

 
 
Ofício SINDOJUS/MG nº 95/2019 

 
 
Assunto: Projeto de Lei – Unificação das Carreiras – Garantia de isonomia na 
possibilidade de titulação. 

 

 

O SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES DO ESTADO 

DE MINAS GERAIS – SINDOJUS/MG, entidade de representação dos Oficiais de Justiça 
Avaliadores do Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.270.733/0001-95, 
representada pelo seu Diretor-Geral que subscreve, na condição de entidade classista da 
categoria dos Oficiais de Justiça Avaliadores de Minas Gerais, nos termos do art. 8º, III, da 
CR/88, vem muito respeitosamente perante Vossa Excelência, pleitear a viabilização de 
emenda necessária para que o apontamento das vagas do processo classificatório de 
promoção vertical para os servidores ocupantes do cargo de Oficial Judiciário, 
especialidade Oficial de Justiça Avaliador não seja prejudicado com a Unificação das 
Carreiras. 

No entender do SINDOJUS MG, com a unificação das Carreiras, caso 
não seja realizada a necessária separação dos servidores concorrentes que possuam 
“condições de pontuação idênticas”, o servidor que hoje é Oficial Judiciário, especialidade 
Oficial de Justiça Avaliador será terrivelmente prejudicado pelo fato da sua atividade ser 
“externa” e a ele não ser possível obter pontuações de títulos no processo classificatório de 
Promoção Vertical, nos termos do art. 32, da Resolução do TJMG nº 367/2001. 

Um claro exemplo disso é a possibilidade de obtenção dos títulos 
próprios de funções de natureza administrativa interna, ou seja, “exercício de função de 
confiança ou de cargo de provimento em comissão dos quadros de pessoal do 
Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais” ou a “substituição no exercício de 
função de confiança ou de cargo de provimento em comissão dos quadros de 
pessoal do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais” e até mesmo a “substituição 
nas funções do cargo de Técnico de Apoio Judicial ou de Oficial de Apoio Judicial 
B, com função gerencial”. 



Permitir a concorrência do servidor Oficial Judiciário, especialidade 
Oficial de Justiça Avaliador que possui natureza externa com características totalmente 
específicas, será admitir o tratamento desigual entre os servidores dos quadros de pessoal 
do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. 

Na atualidade, considerando que a concorrência de vagas ocorre tão 
somente entre os Oficiais Judiciários (todos eles com funções externas), tal hipótese não 
prejudica a categoria dos Oficiais de Justiça Avaliadores, razão pela qual, o SINDOJUS 
MG pede estrita observância e manutenção desse raciocínio que decorre de uma coerência 
lógico-constitucional de garantia do princípio da isonomia. 

Com as nossas cordiais saudações, temos a honra de dirigirmos à 
presença de Vossa Excelência, com o devido respeito e acatamento, para requerer, com 
urgência, as devidas providências para que seja priorizado o referido pleito. 

Respeitosamente, 

 
 
 

Emerson Mendes de Figueiredo 
Diretor Geral do Sindicato dos Oficiais de Justiça Avaliadores do 

Estado de Minas Gerais - SINDOJUS-MG 


