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Belo Horizonte, 25 de maio de 2022.

Of. Conj. SERJUSMIG / SINDOJUS n° 11/2022

Assunto: Solicita dispensa de ponto para Servidores e Servidoras que executam atividades
externas

Ao
Exmo. Sr. Des. Gilson Soares Lemes
DD. Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Excelentíssimo Senhor Presidente

O SERJUSMIG - SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO

ESTADO DE MINAS GERAIS, inscrito no CNPJ sob o n° 20.250.353/000 1-57, com sede na

Rua Guajajaras, n° 1984, Barro Preto, em Belo Horizonte/MG, representado pelo seu

Presidente, Eduardo Mendonça Couto, e o SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA

AVALIADORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SINDOJUS, inscrito no CNPJ sob o n°

07.270.733/0001-95, com sede na Rua Mato Grosso, n° 539, sl. 601, Barro Preto, em Belo

Horizonte/MG, representado pelo seu Diretor-Geral, Eduardo Rocha Mendonça de Freitas,

vêm submeter a Vossa Excelência as considerações  a seguir para, ao final , requerer a

dispensa do registro da jornada de trabalho {registro de ponto eletrônico) a servidores e

servidoras ocupantes dos cargos de Oficial Judiciário, especialidades Oficial de Justiça e

Comissário da Infância e da Juventude: e Analista Judiciário, especialidades Assistente Social

e Psicólogo.

Inicialmente, e a fim de demarcar o objeto do presente ofício, frisa-se que a

busca conjunta pela dispensa do registro de ponto  a tais cargos se dá em razão da congruência

entre eles. como será evidenciado em momento oportuno.

Em 2006, por meio da Portaria Conjunta n° 76, o Tribunal dispôs sobre jornada

e horário de trabalho, registro, apuração e controle de frequência, serviço extraordinário e

afastamento dos servidores, impondo como regra o registro de presença no início e no fim de
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sua jornada de trabalho, excetuando tal obrigatoriedade a alguns cargos no art. 10 da norma

em comento.

Tal norma regulamentou de modo especial, nos artigos 11 e 11-A, o registro

de ponto aos servidores ocupantes dos cargos de Oficial Judiciário, especialidades Oficial de

Justiça e Comissário da Infância e da Juventude;  e Analista Judiciário, especialidades

Assistente Social e Psicólogo, reconhecendo a especificidade dos cargos em detrimento aos

demais.

Veja 0 que reza a norma:

Art. 11 - Ressalvada a situação de serviço interno de caráter permanente, o registro
de frequência do servidor será efetuado apenas uma vez ao dia, entre 7h30 e
18h, quando se tratar de ocupante de cargo das seguintes especialidades:
I - Assistente Social Judicial;
II - Comissário da Infância e da Juventude;
IV- (revogado)
IV - Psicólogo Judicial.

Art. 11-A. O servidor ocupante do cargo de oficial de justiça avaliador deverá efetuar
o registro de frequência apenas uma vez ao dia, entre 7h30 e 18h, pelo menos 2
(duas) vezes por semana, em dias não subsequentes, sem prejuízo de suas
demais atribuições legais. (Artigo acrescentado pela Portaria Conjunta da Presidência
n° 818/2019)

O Avanço da norma, em 2019, guarda relação com o reconhecimento das

atribuições inerentes aos ocupantes desses cargos.

Para melhor compreensão, vale a leitura da Resolução n° 953/2020, que ora

destaca-se as atribuições sumárias previstas no Anexo IV:

1) Ao servidor ocupante do cargo Oficial Judiciário, especialidade Oficial de

Justiça, é esperado:

- realizar citações, intimações, notificações e demais diligências próprias de seu
oficio, ordenadas em processos judiciais, e lavrar termos e certidões respectivas;
- executar atividades preparatórias para a realização da sessão de julgamento;
- dar suporte às sessões realizadas pelos órgãos do Tribunal, executando os serviços
que lhe forem determinados;
- dar suporte às audiências ou sessões do Tribunal do Júri, quando necessário,
- coadjuvar o juiz na manutenção da ordem;
- promover as avaliações judiciais nos casos indicados em lei;
- fazer hasta pública, onde não houver leiloeiro público ou designado para esse fim;
- executar atividades de suporte nas áreas judiciárias da Secretaria do Tribunal de
Justiça e da Justiça de Primeira Instância;

2



SERJUSMIG
SINDOJUS/MGLUTAR E VENCERJ N I R.

- substituir a chefia no seu impedimento ou afastamento, quando indicado pelo
superior hierárquico;
- participar de comissões e grupos de trabalho, quando designado;
- executar outras atividades identificadas pelo superior hierárquico, relacionadas com
a atividade-fim, inclusive no que concerne ao processo judicial eletrônico, em suas
variadas formas.

2) Ao servidor ocupante do cargo Oficial Judiciário, especialidade Comissário

da Infância e da Juventude, é esperado:

- auxiliar no preparo de processos, promover medidas preliminares de instrução
relativas a crianças e adolescentes, determinadas pelo Juiz;
- lavrar auto de infração, quando constatar violação das normas de proteção à
criança e ao adolescente que tipifiquem infrações administrativas;
- fiscalizar a execução das normas de assistência  e proteção que digam respeito à
criança e ao adolescente;
- cumprir determinação Judicial, com o fim de esclarecer fatos ou circunstâncias que
possam comprometer a segurança física e moral de crianças e adolescentes;
- auxiliar a criação e manutenção de cadastro contendo informações sobre crianças
e adolescentes sob regime de acolhimento familiar  e institucional;
- substituir a chefia no seu impedimento ou afastamento, quando indicado pelo
superior hierárquico;
- participar de comissões e grupos de trabalho, quando designado;
- executar outras atividades identificadas pelo superior hierárquico, relacionadas com
a atividade fim, inclusive no que concerne ao processo Judicial eletrônico em suas
variadas formas.

3) É esperado do Analista Judiciário, especialidade Assistente Social:

- prestar serviços sociais a magistrados e servidores, propondo soluções para
situações que interfiram no desempenho do servidor ou grupo de servidores;
- pesquisar sobre a realidade social da instituição, para planejar, executar e
acompanhar programas e ações na sua área de atuação;
- elaborar estudos sociais, laudos, pareceres, relatórios e outros documentos técnicos
compatíveis com sua área de atuação, relacionados  a processos Judiciais;
- realizar intervenções técnicas em audiências de conciliação e mediação, e em
situações processuais, quando determinado por autoridade Judicial;
- substituir a chefia no seu impedimento ou afastamento, quando indicado pelo
superior hierárquico;
- participar de comissões e grupos de trabalho;
- realizar viagens a comarcas do interior do Estado para executar atividades relativas
a sua área de atuação;
- executar outras atividades identificadas pelo superior hierárquico, relacionadas com
a atividade-fim, inclusive no que concerne ao processo Judicial eletrônico, em suas
variadas formas.
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4) Por fim, no contexto que propomos, é esperado do servidor ocupante do

cargo de Analista Judiciário, especialidade Psicólogo, as seguintes atribuições sumárias:

- pesquisar, planejar, elaborar, analisar, promover, atuar e acompanhar ações de
integração, conciliação, mediação, lotação, acompanhamento, movimentação,
formação, desenvolvimento e promoção da saúde;
- atuar como instrutor em ações de desenvolvimento de pessoas;
- subsidiar, quando necessário, as diversas áreas da Instituição nas ações pertinentes
ao desenvolvimento de pessoas;
- propor, acompanhar e supervisionar a realização de estudos psicológicos para
subsidiar o ingresso, o vitaliciamento e a orientação quanto ao desenvolvimento de
magistrados;
- acompanhar e participar dos processos de reinserçâo, readaptação e desligamento
profissional;
- elaborar laudos, pareceres, relatórios e outros documentos técnicos, compatíveis
com sua área de atuação, relacionados a processos Judiciais;
- realizar intervenções técnicas em audiências de conciliação e mediação e em outras
situações processuais, quando determinado por autoridade Judicial;
- substituir a chefia no seu impedimento ou afastamento, quando indicado pelo
superior hierárquico;
- participar de comissões e grupos de trabalho;
- realizar viagens a comarcas do interior do Estado para executar atividades relativas
a sua área de atuação.
- elaborar relatórios, pareceres, atas e outros documentos relativos a sua área de
atuação;
- executar outras atividades afins identificadas pelo superior hierárquico.

Diante do rol de atribuições sumárias, é possível inferir que todos os

cargos/especialidades que ora se propõe a dispensa do registro de ponto guardam estreita

relação com cumprimento de atividades predominantemente externas, diferentemente do que

ocorre com os ocupantes do cargo de Oficial Judiciário, da especialidade Oficial Judiciário, que

executam atividades internas nas Unidades Judiciárias, e, portanto, razão não assiste para

exigir que o sevidor se dirija ao Fórum tão somente para registrar ponto eletrônico e, em

seguida, iniciar seu trabalho.

Nessa seara é preciso frisar que o trabalho de tais servidores não depende da

estrutura física do Tribunal para serem cumpridos. Citar uma parte processual, cumprir

diligência em busca de um menor, pesquisar a realidade social de uma instituição ou realizar

4

● >



SERJUSMIG
SINOOJUS/MGUNIfi. LUTAR E VENCER

viagens a comarcas do interior do Estado são atividades que, necessariamente, os

servidores realizam fora das dependências do Fórum!

Ademais, especialmente com o avanço do PJe e virtualização dos processos,

que permitem o trabalho híbrido, e considerando a falta ou precária estrutura em comarcas

menores, que não possuem locais individualizados ou próprios, esses servidores já executam

parte de suas atribuições em casa, quer seja para efetuar juntada de mandado - a exemplo

da nova função do Oficial de Justiça - quer seja para elaboração da redação dos laudos,

relatórios e outros documentos para instruir o processo - realizados pelos Comissários da

infância e da Juventude, Assistentes Sociais e Psicólogos.

Sendo assim, impor a esses servidores o registro de ponto, ainda que 1 (uma)

vez ao dia ou 2 (duas) na semana é restringir sua capacidade de ação e agilidade na prestação

jurisdicional, pois não raro o servidor, a fim de cumprir sua obrigação de registrar o ponto,

dentro do horário estabelecido e não incorrer em hora extra injustificada, precisa encerrar sua

atividade, mesmo sem a ter finalizado, tão somente para se deslocar até o Fórum. E, nesse

aspecto, ainda é preciso mencionar os deslocamentos diários e desnecessários.

Lado outro, desnecessário também tal registro uma vez que, por serem todos

esses servidores submetidos a planos de execução de atividade, já existe um controle de seu

trabalho, ainda que não haja controle da jornada. E, além dos prazos e metas nas execuções

das atividades, tais servidores estão também submetidos a avaliação de desempenho.

Porfim, afim de demonstrar a viabilidade e pertinência do pedido em tela, tem-

se que 0 registro de ponto voltou a ser exigido com a Portaria n° 1.344/2022, que previu o

retorno integral das atividades presenciais, com obrigatoriedade  do registro de ponto, em 09

de maio de 2022, após 2 (dois) anos e 2 (dois) meses após a publicação da Portaria Conjunta

n° 945/PR/2020, que iniciou a normatização das medidas temporárias de prevenção ao

contágio pelo Coronavírus no âmbito do Poder Judiciário de Minas Gerais.

Durante todo esse período em que os servidores não foram submetidos ao

controle de ponto, cumpriram sua função exemplarmente, inclusive com

reconhecimento de aumento de produtividade do próprio Tribunal, vale dizer que,

inclusive no período mais crítico da pandemia o trabalho não deixou de ser realizado.
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Em 18/12/2020, em matéria publicada no site do TJMG

https://www.timq.ius.br/portal-timg/noticias/timq-cQmemora-produtividade-em-tempo-de-

pandemia-8A80BCE576728CBF017676748B2C0451.htm#.YoP33FzMLIU) quando ainda

tinhamos altos índices de contaminação e mortalidade, sem que houvesse a vacina, o então

1° vice-presidente, desembargador José Flávio de Almeida, ressaltou a alta produtividade em

tempo de pandemia, com realização de mais de 1,3 mil sessões virtuais no TJMG. Segundo

ele, 0 trabalho remoto, obrigatório durante a pandemia da Covid-19, manteve, de forma

significativa, os números de produtividade do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), que

se reinventou para manter a prestação jurisdicional de qualidade.

Resta claro que a natureza das funções realizadas por tais servidores, quer

seja pela sua urgência ou imprescindibilidade, impõe exemplar cumprimento,

independentemente do registro de ponto e a pandemia da Covid-19 apenas reforça tal

constatação.

Na oportunidade, e a fim de demonstrar que o pedido em tela já é realidade

em Tribunais de grande porte, citamos o exemplo do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul

e 0 Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que exercem suas atividades sem a exigência do

registro de ponto.

Diante do exposto, por ser justo e possível, é que o SERJUSMIG e SINDOJUS

solicitam a V. Exa. as providências necessárias para alteração da Portaria n° 76/2006, de modo

incluir os cargos de Oficial Judiciário, especialidades Oficial de Justiça e Comissário da

Infância e da Juventude, e Analista Judiciário, especialidades Assistente Social e Psicólogo no

rol do § 2° do art. 10 da Portaria Conjunta n° 76/2006 e revogar o art. 11 e art. 11-A,

dispensando o registro de ponto para os Servidores e Servidoras ocupantes de tais

cargos/especialidades.

Na certeza do atendimento, antecipamos agradecimentos e renovamos votos

de estima e consideração.

Atenciosamente

Eduardo Rocha Mendonça de Freitas
Diretor-Geral do SINDOJUS/MGPresidente do SERJUSMIG
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