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Belo Horizonte/MG, 27 de abril de 2022.

Ao Excelentíssimo Senhor

Dr. Gilson Soares Lemes

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
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EXTREMAMENTE URGENTE

Ofício SINDOJUS/MG n.s 02SI2022

Assunto: Pedido de Reajuste da verba indenizatória.

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.- 07.270.733/0001-95, representada pelos seus

Diretores-Gerais que subscrevem, na condição de entidade classista da categoria dos
Oficiais de Justiça Avaliadores de Minas Gerais, nos termos do art. 8-, inc. III, da CR/88,
vem muito respeitosamente perante Vossa Excelência, renovar os termos do Oficio

17/2022 no qual se requereu a análise e concessão de aumento do valor da verba

indenizatória pelas razões que seguem:

Em que pese a Portaria 5457/PR/2021, tenha reajustado em dezembro de 2021 a

verba indenizatória de transporte, o percentual de reajuste aplicado 30% [trinta por

cento], ainda encontra-se em defasagem se comparado com o aumento real dos preços
dos combustíveis acumulados.

Segundo dados fornecidos pela ANP o Combustível Gasolina teve aumento de

64,7% [sessenta e quatro virgula sete por cento] no ano de 2021 o que fica muito abaixo

do percentual reajustado pelo TJMG e considerando que no ano de 2022 já houve reajuste

no preço dos combustíveis em torno de 18% [dezoito por cento) para gasolina.

Segundo dados extraídos do sitio da ANP, o preço da gasolina em Minas Gerais
varia entre R$ 8,499 [oito reais quarenta e nove centavos e nove milésimos de real) em
Frutal/MG e R$ 7,459 [sete reais quarenta e cinco centavos e nove milésimos de real) em

Pouso Alegre/MG^ o que gera um valor médio no preço da Gasolina de R$ 8,229 [oito

reais vinte e dois centavos e nove milésimos de real).

’ https://preco.anp.gov.br/include/Resumo_Por_Estado_Municipio.asp
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Diante de tais dados é evidente que mesmo com o reajuste previsto na Portaria

5457/PR/2021 os valores encontram-se defasados e revelam a necessidade desse

reajuste, pois os prejuízos dos Oficiais de Justiça é manifesto.

Por todo 0 exposto, nos dirigirmos à presença de Vossa Excelência, com o devido

respeito e acatamento, para requerer, MAIS UMA VEZ, com urgência, as devidas

providências em relação à majoração das verbas indenizatórias de transporte, em caráter

EMERGENCIAL, em respeito à realidade experimentada pelos Oficiais de Justiça em

relação ao aumento das despesas operacionais para  o cumprimento dos mandados

judiciais, tudo isso sem prejuízo do resultado da análise do Grupo de Trabalho criado.

Desde, já, o SINDOJUS/MG, através de sua Diretoria, certos da sua compreensão e

acatamento do presente requerimento, se coloca à inteira disposição para apresentar

qualquer esclarecimento. E para fins de utilização do Sistema Eletrônico de Informações -

SEI, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, informamos que o e-mail para resposta deste

ofício é: iuridico(5)sindoiusmg.org.br.

Atenciosamente,
y

ores de Minas Gerais - SIficiais de Justiça ÁvaSindicato
\

Gismard E. Gomíde Guímaraesjdcilan A. dos Santos

Diretor Geral

Eduardo Rocha M. de Freitas

Diretor GeralDiretor Geral
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