
 

Belo Horizonte/MG, 03 de abril de 2020. 
 
Ao Excelentíssimo Senhor 
Dr. Nelson Missias 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
 

URGENTE 
 
 
Ofício SINDOJUS/MG n.º 51/2020 
 
 
 

 Assunto: Plantão Extraordinário – Oficiais de Justiça Avaliadores - Fornecimento de meios 
 adequados de proteção – Medidas de Prevenção. 

 
 
 
 O SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS – SINDOJUS/MG, entidade legítima e legalmente constituída de representação dos 
Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o n.º 
07.270.733/0001-95, representado 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, nos 
termos das Portarias Conjuntas n.º 951/PR/2020 e n.º 952/PR/2020 do TJMG, requerer a 
adoção de medidas concretas, com urgência, no intuito de efetivamente adquirir e 
fornecer aos servidores Oficiais de Justiça Avaliadores mineiros que estão comprometidos 
com o trabalho durante esse plantão extraordinário, os meios necessários, ou seja, os 
equipamentos para proteção no ato de cumprimento dos mandados judiciais durante o 
plantão extraordinário no contexto da Pandemia do novo Coronavírus, entendendo serem 
aqueles definidos pela OMS e pela SES/MG recomendados a todos aqueles profissionais 
que estejam expostos diariamente e diretamente aos ambientes prováveis de 
contaminação, como: 
 

 Máscaras N95; 
 Óculos de proteção; 
 Luvas; 
 Álcool gel 70%. 

Trata-se medida básica e mínima, capaz de mitigar os riscos durante o cumprimento 
das diligências pelos Oficiais de Justiça, que inevitavelmente terão que fazer o contato com 
os jurisdicionados em local das mais diversas características, com notório risco de contágio 
e até mesmo transmissão, pedido que já foi realizado em 13/03/20 pelo SINDOJUS/MG. 



 

A Portaria Conjunta n.º 952/PR/2020, publicada em 23/03/2020, é peremptória no 
sentido de determinar a aquisição desses materiais: 

 
Art. 27. Durante o período de situação de emergência em saúde pública, declarada por 
meio do Decreto estadual nº 113, de 12 de março de 2020, os recursos provenientes do 
cumprimento de pena de prestação pecuniária, transação penal e suspensão condicional 
do processo nas ações criminais, serão creditados na conta regional de que trata o art. 
14-A do Provimento Conjunto nº 27, de 17 de outubro de 2013, para aquisição de 
materiais, equipamentos médicos e serviços, destinados ao combate à pandemia 
causada pelo COVID-19, sob a orientação do Supervisor do Grupo de Monitoramento e 
Fiscalização do Sistema Carcerário - GMF e do Superintendente de Saúde do TJMG.  
 
Parágrafo único. Fica recomendada aos Magistrados Gestores das contas judiciais de 
que trata § 1º do art. 1º do Provimento Conjunto nº 27, de 2013, que possuam recursos 
sem destinação a transferência do saldo para a conta única de que trata o “caput” deste 
artigo. 

 
No entanto, lamentavelmente, o SINDOJUS/MG tem recebido, desde a suspensão 

do expediente em razão da pandemia causada pelo COVID-19, inúmeras reclamações de 
descaso dos foros locais, com o não fornecimento de equipamentos. Estima-se que será 
necessário, minimamente, o fornecimento individual de pelo menos 60 (sessenta) luvas 
descartáveis, 30 (trinta) máscaras e 1 (um) litro de álcool em gel, além de várias unidades 
de canetas e sacolas para acondicionar o material limpo e o usado, atribuindo o correto 
descarte, aos Oficiais de Justiça Avaliadores que estarão em atividade durante o período da 
situação de emergência, o qual estima-se terá duração até o final de junho de 2020. 

 
Dessa maneira, com o devido respeito e acatamento, requer, com urgência, a 

adoção das devidas providências para adquirir e fornecer os equipamentos de segurança 
em quantidade suficiente para atender aos Oficiais de Justiça que trabalham no plantão 
extraordinário no período, distribuindo-se o referido material com a urgência que o caso 
requer, sendo certo que a ausência dos mesmos colocará o profissional em risco iminente, 
não obstante seja dever legal de cuidado da Administração Pública nesse caso obedecer ao 
preceito Constitucional estabelecido no §3º, do art. 39 c/c inc. XXII do art. 7º da CRFB/88, 
ou seja, proporcionar a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de 
saúde, higiene e segurança. 

 
 Certos de Vosso entendimento, externamos nossa elevada estima e consideração. 

 

Termos em que  
P. A. deferimento. 
 
 

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

Estado de Minas Gerais – SINDOJUS/MG 


