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Ao Excelentíssimo Senhor
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Desembargador Corregedor Geral de Justiça
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Ofício SINDOJUS/MG n a 05/2022

Assunto: Esclarecimentos acerca do Provimento n.° 399/2022 e do Aviso n^

ll/CGJ/2022.

0 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, representado

pelos seus Diretores Gerais, que subscrevem, nos termos do art. 8^, inc. III, da CR/88, vem,

muito respeitosamente perante V.Exa., expor os fundamentos que seguem e pedir

providências.

Em 15 de fevereiro de 2022 foram publicados o Provimento n.- 399/2022 e o

Aviso n.a ll/CGJ/2022, que estabelecem diretrizes para juntada de mandados de processos

que tramitam pelo meio do Sistema "Processo Judicial Eletrônico-PJE", pelos Oficiais de

Justiça.

Dentre as novas determinações contidas nos atos normativos estão a utilização

do PJe Mobile/Token PJe, que após cumprida a diligência deverá juntar o mandado

certificado nos autos do PJE.

É notório que os referidos atos normativos foram publicados sem que houvesse

uma preparação prévia para sua execução, uma vez que não foi ministrado qualquer curso
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OU treinamento, além da notória deficiência de equipamentos para todos os profissionais

[computaáoves/scanners/internetmóve]] nos fóruns de todo Estado de Mina Gerais.

Nesse contexto, o presente ofício busca a melhor forma de possibilitar a execução

dessas novas atribuições impostas em tais normativas, garantindo a harmonia no

trabalho, cabendo a sua suspensão incontinenti, até que sejam adotadas as seguintes

providências a fim de viabilizar o atendimento às exigências tanto do Provimento

399/2022 como do Aviso n.- ll/CGJ/2022 de forma plena, a saber:

deambiente

n.y

●  Sejam ministrados cursos de qualificação para utilização do sistema PJe

Mobile/Token PJe/informática, para todos os Oficiais de Justiça do Estado de

Minas Gerais, por meio da EJEF e com a emissão de certificado.

●  Determine e execute a estruturação de todas as salas de Oficiais de Justiça

de nos fóruns de todo Estado de Minas, disponibilizando em quantidades

suficientes, equipamentos adequados para digitalização dos mandados e

acesso a rede mundial de computadores, conforme art. 4^ da Resolução

345/2020 do CNJ.

●  Seja disponibilizado smartphone compatível com  a utilização do PJe

Mobile e plano de internet para cada um dos Oficiais de Justiça ou indenização

anual no valor correspondente a plano de dados e Smartphone intermediário

com no mínimo 4gb de Ram e 64Gb de Rom. Custo médio do plano de dados

mensal na data do presente Ofício é de R$ 49,90 (trinta reais e nove e noventa

centavos), e custo de aparelho smartphone intermediário com capacidade de

internet 4G de aproximadamente R$ 1.000,00 [um mil reais], especialmente

em razão do PJe Mobile, permitir o acesso necessariamente por meio do

Smartphone.

●  Seja custeado ou indique aplicativo nas lojas oficiais dos sistemas

operacionais dos Smartphones que permitam a digitalização dos mandados

por meio câmera dos telefones, convertendo os arquivos no formato PDF-A e

com OCR (pesquisável), como determina o art 14 da Portaria Conjunta

1177/PR/2021do TJMG.

●  Seja inserido no PJe Mobile/Token PJe, a aba timesheet. para que fique

registrado o tempo gasto por cada Oficial de Justiça na execução das

atribuições na plataforma, para fins inclusive de aperfeiçoamento.
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Não se limitando as condições estruturais acima indicadas, o referido Aviso foi

omisso quanto a aplicabilidade do art. 234, incs. IV e V c/c art. 277, caput, ambos do

Provimento n.- 355/2018 após as referidas alterações, o qual não indica de forma clara como

passará a ser o procedimento da Central de Mandados e da Unidade Judiciária (secretaria)

do Juízo para baixa do mandado cumprido e inserção dos dados no sistema para pagamento

da verba indenizatória (a qual deve ser paga de forma prévia e justa nos termos da Resolução

n.5 153/2012 do CNJ), tampouco às Unidades Judiciárias/Secretaria quanto as hipóteses do

art. 277 do referido código de normas da CGJ.

Por todo exposto, é de rigor, portanto a suspensão do Provimento n.- 399/2022

e do Aviso n-. ll/CGJ/2022 até que se estabeleçam de forma objetiva as ações acima

indicadas, as quais não foram abordadas em qualquer dos atos normativos.

O presente requerimento tem o propósito de evitar prejuízos à Jurisdição e a boa

execução dos trabalhos, especialmente ante a carência de estrutura tecnológica e

treinamento aos servidores para o cumprimento das disposições recém criadas.

Por fim, pede-se a marcação de uma reunião virtual com a CGJ e considerando

que os atos normativos não abrangem todo o ato de cumprimento, devolução, baixa e

pagamento de verba indenizatória por mandado cumprido de forma terminativa nos moldes

propostos, torna necessária a suspensão dos efeitos dos assinalados atos normativos, até que

todas as circunstâncias aqui apontadas estejam aptas a permitir a execução das atividades

indicadas.

Certos da sua compreensão e acatamento do presente requerimento nos

colocamos à inteira disposição para apresentar qualquer esclarecimento.

Respeitosamente,
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