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Ofício nº 30041 / 2019 - PRESIDÊNCIA/SUP-ADM/AESPRE

 

Belo Horizonte, 09 de outubro de 2019.

Ilmo. Sr.
Emerson Mendes de Figueiredo
Diretor-Geral do Sindicato dos Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado de Minas Gerais -
SINDOJUS/MG
CAPITAL - MG
 

 

Assunto: Ofício SINDOJUS/MG nº 111/2019

Senhor Diretor-Geral.

 

Em atenção à correspondência em destaque, presto-lhe os seguintes esclarecimentos:

- A menção à especialidade prevista no inciso II do art. 2º da Lei 13.467, de 12/01/2000
foi necessário para especificar cargos que passam a compor a carreira de Oficial Judiciário do
agrupamento permanente do Quadro de Cargos de Provimento Efetivo do Poder Judiciário do Estado de
Minas Gerais.

- A vigente Resolução 367, de 18 de abril de 2001, foi elaborada para regulamentar o
plano de carreiras dos servidores efetivos, vinculados ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
Considerando que dispõe sobre atribuições dos servidores, poderá ser eventualmente recepcionada pelo
novo instrumento legislativo, no que for compatível. 

- O requisito de escolaridade para ingresso nos cargos efetivos é matéria tratada em lei,
sendo inviável que resolução do Tribunal de Justiça disponha de maneira diversa.

Quanto à indicação do número de cargos de Oficial Judiciário e Técnico Judiciário,
ambos da especialidade Oficial de Justiça Avaliador, especificando os que se encontram providos, vagos e
os que recebem o "abono de permanência", serão oportunamente informados.

Atenciosamente,

 

Desembargador NELSON MISSIAS DE MORAIS
Presidente

 

 

Documento assinado eletronicamente por Desembargador Nelson Missias de Morais,



Presidente, em 11/10/2019, às 17:19, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjmg.jus.br/autenticidade
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