
 

 

Belo Horizonte/MG, 16 de abril de 2020. 
 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Dr. Antônio Sérgio Tonet 
Procurador Geral de Justiça 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais 
 
 

Ofício SINDOJUS/MG n.º 56/2020 
 
 

Assunto: Pedido de providências – Ausência de fornecimento de equipamentos de 
proteção individuais aos Oficiais de Justiça Avaliadores no Plantão Extraordinário – 
Garantia a todas as comarcas. 

 
 

  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, apresentar o presente PEDIDO DE 
PROVIDÊNCIAS em relação a ausência de fornecimento de equipamentos de proteção 
individuais aos Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado de Minas Gerais que foram 
designados para realizarem o trabalho durante o Plantão Extraordinário estabelecido 
pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, através da Portaria Conjunta n.º 
952/PR/2020. 

  O SINDOJUS/MG, desde 13/03/2020, tem buscado a via administrativa com o 
desiderato de buscar uma solução em relação à necessidade de se adotar medidas 
eficazes de prevenção ao contágio e combate ao COVID-19, especialmente, em relação 
aos profissionais Oficiais de Justiça Avaliadores que foram escalados para trabalhar 
durante o Plantão Extraordinário, no entanto, nunca recebeu qualquer resposta em 
relação aos pedidos que foram feitos. 

  Em razão da urgência e da evidente necessidade do fornecimento desses 
equipamentos por parte do colendo Tribunal de Justiça mineiro e da inércia em relação 
ao atendimento dessa demanda, o SINDOJUS/MG ajuizou ação judicial n.º 5052700-
55.2020.8.13.0024, em trâmite perante a 4ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias do 
Estado, com o objetivo de obter ordem judicial determinando o fornecimento de EPI e da 
vacinação contra o vírus da gripe (Influenza), a todos os Oficiais de Justiça Avaliadores 
de TODAS as comarcas de Minas Gerais. 

  Surpreendentemente, o pedido de tutela provisória de urgência foi indeferido 
ao argumento de que “a lavagem das mãos é o meio mais eficaz contra o contágio da 
COVID-19” e que “a Campanha de Vacinação contra a Gripe 2020, promovida pelo 
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, está sendo realizada durante esta semana, 
entre os dias 13 e 17 de abril”, campanha essa que se restringe ao município de Belo 
Horizonte/MG. 



 

 

 

  É inadmissível que Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado de Minas Gerais 
estejam laborando durante o Plantão Extraordinário, sem qualquer equipamento para o 
enfrentamento dessa situação de emergência em saúde pública declarada pelo Decreto 
Estadual nº 113/2020, mormente ao argumento simbólico de que é suficiente o ato de 
“lavar as mãos”, o qual é simbólico para essa circunstância pois também foi utilizado por 
Pôncio Pilatos por ocasião da morte de Jesus Cristo (Mateus 27: 24-25). 

  É da ciência de todos que o trabalho dos Oficiais de Justiça Avaliadores é feito de 
forma exclusivamente presencial, na rua – nos hospitais, presídios, delegacias e locais 
potencialmente vulneráveis à existência desse e de outros agentes patológicos -, exposto 
a todo tipo de intempérie e ambiente, demandando inevitável contato com as pessoas, 
inclusive para que as mesmas atendam o profissional e assinem os mandados judiciais. É 
uma irresponsabilidade sem precedentes a exigência desse trabalho pelos Oficiais de 
Justiça sem o fornecimento de equipamentos de proteção mínimos nessa conjuntura de 
pandemia do novo Coronavírus e da mesma maneira, limitar a vacinação dos 
profissionais, tão somente da capital mineira. 

  O SINDOJUS/MG teve ciência da corretíssima RECOMENDAÇÃO CONJUNTA (TR) 
Nº 02/2020, a qual assevera sobre a necessidade de fornecer aos trabalhadores que, 
excepcionalmente retomarem o exercício do trabalho presencial nas unidades de ensino, 
e com base na estrita necessidade de cada caso concretamente avaliado, os 
equipamentos de proteção individual indicados pelos órgãos de saúde, como, por 
exemplo, máscaras e álcool em gel. 

  Ante todo o exposto e por tais razões, o SINDOJUS/MG pede a adoção de 
providências em relação à postura do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 
bem assim, que o colendo Ministério Público do Estado de Minas Gerais intervenha, na 
condição de “custus legis” na ação judicial n.º 5052700-55.2020.8.13.0024, em trâmite 
perante a 4ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias do Estado, inclusive na fase recursal 
própria. 

  Com as nossas cordiais saudações, honrosos por nos dirigir à Vossa Excelência, 
com o devido respeito e acatamento, pedimos as devidas providências para que seja 
priorizado o referido pleito. 

Respeitosamente, 

 
 

Valdir Batista da Silva 
Diretor Geral do Sindicato dos Oficiais de Justiça Avaliadores do  

Estado de Minas Gerais – SINDOJUS/MG 
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