
 

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 54/2020 
 
Assunto: Oficiais de Justiça Avaliadores – Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe 
– Prioridade. 

 

  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, solicitar as providências necessárias para 
viabilizar, com a urgência que o caso requer, a vacinação dos Oficiais de Justiça 
Avaliadores de todo o Estado de Minas Gerais contra o vírus Influenza (gripe), que 
integram o público-alvo da Campanha Nacional de Vacinação, por serem expostos em 
atividades de risco em serviço essencial à população mineira, tornando-os mais vulneráveis 
ainda diante desse cenário de pandemia pelo COVID-19. 

  Trata-se de medida básica e mínima, capaz de mitigar os riscos durante o 
cumprimento das diligências pelos Oficiais de Justiça Avaliadores, 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. Dessa maneira, com o devido 
respeito e acatamento requer com urgência, a adoção das devidas providências 
emergenciais, seguindo a orientação do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de 
Saúde, em especial, priorizando os Oficiais de Justiça Avaliadores que trabalham no plantão 
extraordinário no período e ainda estendendo a medida a todos os Oficiais de Justiça 
Avaliadores do Estado de Minas Gerais. 

  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. 

 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 


