@serjusmig

Nº 200 · Outubro de 2019

Notícias

/serjusmig

Informativo do Sindicato dos Servidores da Justiça de Primeira Instância do Estado de Minas Gerais

INSCRIÇÕES
ABERTAS!!

ENCONTRO DE DELEGADOS! Entre os dias 29/11 e 1º/12, o SERJUSMIG vai realizar,

em Contagem, seu XXI Encontro de Delegados. Se a sua comarca ainda não elegeu
seu delegado, ainda é tempo! As inscrições poderão ser feitas até o próximo dia 18!
| Pág. 2

XXI ENCONTRO
DE DELEGADOS
SERJUSMIG

JÁ ELEGEU SEU DELEGADO?

VALE-LANCHE: VOCÊ ESTÁ NA LISTA?

Qualquer servidor ou servidora filiado pode ser
candidato(a) ao cargo de delegado(a). Para ser eleito(a), basta obter a concordância da maioria dos
sindicalizados da comarca.
Pág. 2

O SERJUSMIG irá executar ação que determina o pagamento, pelo TJMG, do valor corrigido do vale-lanche aos Servidores lotados nas comarcas do interior
entre 11/2003 e 7/2005.
Pág. 6
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Encontro de Delegados chega à 21ª edição

xxi encontro
de delegados
No dia 29 de novembro será aberta a XXI edição do
Encontro de Delegados SERJUSMIG, evento que, há
décadas, reúne delegados de praticamente todas as comarcas do estado com o objetivo de fortalecer laços e
aumentar a capilaridade da atuação sindical em Minas Gerais. O Encontro tem sido extremamente relevante para a organização da categoria. Ele possibilita o
conhecimento e o debate sobre temas de fundamental
importância para os Servidores e democratiza as decisões a respeito da melhor forma de a categoria se estruturar para enfrentar os desafios e obter conquistas.
Em 2019, o Encontro acontecerá de 29 de novembro
(sexta) a 1º de dezembro (domingo), no ACTUALL –
CONVENTION HOTEL, em Contagem.
Para concorrer a uma vaga para participar do evento,
o interessado deve seguir as orientações e preencher a
ficha de inscrição divulgadas em nosso site.
A devolução da ficha de inscrição devidamente preenchida deverá ocorrer pessoalmente ou pelo e-mail encontrodedelegados@serjusmig.org.br, até, no máximo,
dia 18 de outubro. Não serão aceitas inscrições após
essa data.

organização. Em pauta, estão a decisão do STF possibilitando o descumprimento da revisão geral salarial;
a reforma da previdência sem regras de transição para
fins de recebimento de proventos integrais aumento de
idade mínima e outros aspectos prejudiciais aos Servidores; aumento substancial da alíquota de contribuição (PEC Paralela incluindo Estados); adesão do Estado
de Minas Gerais ao Regime de Recuperação Fiscal da
União e as consequências, tais quais: impossibilidade
de reajuste, vedação de concurso público, congelamento de carreiras e outros.
Vamos, juntos, discutir esses assuntos e, democraticamente, decidir quais rumos a direção do Sindicato deve
dar às tratativas desses assuntos.
Sua comarca ainda não tem delegado e sub-delegado eleitos?
Organize agora mesmo a eleição em sua comarca. Todos os Servidores sindicalizados
podem concorrer e a
eleição deve
acontecer
de forma independente,
na própria
comarca.
Para que um candidato seja eleito, basta que ele obtenha a concordância da maioria dos Servidores filiados ao SERJUSMIG lotados na comarca. Uma vez
eleitos, os nomes do delegado e do sub-delegado devem ser comunicados ao Sindicato, pelo e-mail:
asses.sjm@serjusmig.org.br.

Importância do Encontro de Delegados
O Encontro tem sido importante instrumento de organização da categoria. Ele possibilita o conhecimento e o
debate sobre temas de fundamental importância para
os Servidores e democratiza as decisões a respeito da
melhor forma de a categoria se organizar para enfrenCaso a comarca não realize eleição, os interessados
tar os desafios e obter conquistas.
em exercer os cargos devem colher a assinatura da
E, neste momento, motivos não faltam para debate e metade + 1 dos Servidores sindicalizados da comarca.
EXPEDIENTE

DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente: Rui Viana da Silva; 1º Vice-Presidente: Sandra Margareth Silvestrini de Souza; 2º Vice-Presidente: Ronaldo Ribeiro Júnior; 3º Vice-Presidente: Eduardo Mendonça Couto;
Diretor Secretário: Adilson Silveira; Sub-Diretor Secretário: Tatiana Correia Borges; Diretor Financeiro: Willer Luciano Ferreira; Sub-Diretor Financeiro: Alípio de Faria Braga; Diretor de
Relações Públicas, Promoções e Eventos: Carla dos Santos Almeida; Sub-Diretor de Relações Públicas, Promoções e Eventos: Simone Salgado Rodrigues; Gomes; Diretor de Recreação, Esporte, Lazer e Cultura: Théo Léllis Alves Nardelli; Sub-Diretor de Recreação, Esporte, Lazer e Cultura: Márcio Vinícius Barros Ferreira; Diretor Social: Ana Maria Gomes de Souza Bertelli;
Sub-Diretor Social: Sheila Augusta Ferreira Fernandes Salomé.
CONSELHO FISCAL
EFETIVOS: 1º) Ênio de Senna Gomes Júnior; 2º) Seabra Júnior Ferreira Santos; 3º) Wellington Quintiliano; 4º) Juscelino Rademarker de Oliveira; 5º) Jorge Antônio de Almeida; 6º) Antônio
Carlos L. Ribeiro; 7º) Jorcelina A. Ferreira. SUPLENTES: 1º) Juliano Ribeiro da Cunha; 2º) José de Queiroz Toledo; 3º) Eduardo Luiz P. Furbeta; 4º) Nelma Borges Machado; 5º) Luciano César;
6º) Antônio Ancelmo de Souza; 7º) Eduardo Ramiro Fernandes Sousa.
Editoras Responsáveis: Ana Drummond Guerra (MG05574JP) e Renata Carneiro (MG08322JP)
Textos e diagramação: Ana Drummond Guerra e Renata Carneiro
Fotos: Ana Drummond Guerra, Renata Carneiro e colaboradores / Imagens: FreePik
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Isonomia, já!
Direitos iguais. PL da Unificação voltará ao Plenário da ALMG ainda em
outubro. Fique ligado às nossas convocações, pois precisamos da força de
todos para lutar pela igualdade e por melhorias nas carreiras
Sindicatos e Servidores lotaram as galerias da ALMG durante
a tramitação dos PLs nas três comissões

Tramitam na ALMG dois projetos de autoria do TJMG, que
têm como meta a unificação das carreiras dos Servidores do
Tribunal. Enquanto o PL 1022/19 unifica os quadros de pessoal das duas instâncias, o PLC 16/19 altera a Lei Complementar
59, de 2001, que contém a Organização e Divisão Judiciárias
do Estado, para promover os ajustes necessários à proposta de
unificação das carreiras.
Os projetos, que atendem à Resolução 219 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), estão tramitando na ALMG e, já no final
de setembro, foram aprovados por três comissões e também
em primeiro turno no Plenário.
A resolução do CNJ, que determina que as carreiras das duas
instâncias sejam únicas, objetiva possibilitar a equalização da
distribuição da força de trabalho proporcionalmente à demanda de processos em cada grau.
A UNIFICAÇÃO dos quadros e, consequentemente, o trato
igual dos Servidores do Poder Judiciário mineiro, é uma luta
antiga do SERJUSMIG, que vem desde as discussões do Redesenho da 1ª Instância, em 2007.
Pelo fim do limite de vagas
Desde que os PLs chegaram à ALMG, o SERJUSMIG vem negociando com deputados a inclusão de emendas que visam a
retirada do limite de vagas da PV. Elas não foram incluídas no
texto já aprovado pelos parlamentares, mas o Sindicato está
tentando debatê-las com o TJMG, com a argumentação de que
o fim do limite de vagas não impõe aumento de despesa automática e inesperada ao TJMG e enfatiza que a luta pelo fim do
limite de vagas evita tão somente o engessamento da Administração que, como aconteceu no edital relativo a 2017, não pôde
usar todo o recurso disponível devido à falta de vagas.
Manter os percentuais para fins de PV é adiar a solução do
problema da falta de vagas, o que já ocorre em algumas classes dos cargos das carreiras. É possível avançar e é nisso que o
SERJUSMIG aposta e está se empenhando no momento, já que
não haverá, até meados de outubro, novas votações na ALMG.

“SERJUSMIG,
quais são as
vantagens da
unificação?”
Clique aqui e saiba tudo!
21/10: Audiência Pública
No próximo dia 21 (segunda-feira), a CAP
- Comissão de Administração Pública da
ALMG vai realizar, às
9h30, uma audiência
pública para debater,
com todos os envolvidos, a unificação dos
quadros de pessoal das
Justiças de Primeira e
Segunda Instâncias do
Estado de Minas Gerais.
A audiência foi convocada pela deputada Beatriz Cerqueira (PT) e
aprovada por todos os

membros da CAP.
Vamos lotar o Auditório José Alencar, Servidor!!
Sua participação é de
extrema importância!
Venha ampliar o debate e defender a isonomia para as carreiras
do Judiciário mineiro.

Todos à
ALMG:
Data: 21/10 (segunda)
Hora: 9h30
Local: Auditório José
Alencar da ALMG

3

Pelo fim da LEI KANDIR!

Contra o Regime de Recuperação Fiscal!

Por Minas Gerais!

Uma mala gigante foi montada na ALMG, para mostrar à
sociedade o tamanho exato da dívida da União com o Estado

São, pelo menos, R$ 135 bilhões que a União deixou de repassar a Minas Gerais. A mesma União que cobra o estado
por uma dívida jamais auditada tenta obrigá-lo a aderir a
um Regime de Recuperação Fiscal que irá sucatear o serviço público.
A Lei Kandir desonerou as exportações desde 1996 e Minas Gerais foi diretamente afetada por essa falta de repasse. Para lutar contra esse absurdo, no último mês de
maio, o SERJUSMIG, em parceria com o Sindifisco-MG e
a AFFEMG, lançou a campanha #FIMDALEIKANDIR. A
repercussão foi tamanha, que todos os poderes do estado, inclusive deputados de todas as legendas, entraram na
luta pelo fim desta lei que, na prática, empobrece os estados exportadores.
Em agosto, foi lançada a Carta de Minas, assinada por representantes do Executivo, Legislativo e Judiciário de Minas, que propõe o ressarcimento aos estados das perdas
decorrentes da Lei Kandir, e que foi entregue ao STF, em
audiência de conciliação entre estados e União.
A proposta contida na Carta de Minas é que o crédito de
R$ 135 bilhões seja pago em 60 anos, em parcelas mensais
corrigidas pela taxa Selic. Em relação às perdas futuras (a
partir de 2019), Minas abriria mão de até a metade do valor estimado, para receber cerca de R$ 4 bilhões por ano.

pela qual passam diversos estados brasileiros, a União não
reconheceu o passivo da Lei Kandir, argumentou que não
irá discutir a Lei de forma isolada e propôs a criação de
uma comissão formada por representantes das 27 unidades federativas para, até o início de 2020, apresentar
uma proposta conciliatória.
O SERJUSMIG, como um dos pioneiros da luta pelo #FimdaLeiKandir, permanecerá alerta e atuante na defesa
dos direitos do estado. O Sindicato reitera seu repúdio ao
Regime de Recuperação Fiscal, anunciado pelo governo
Romeu Zema, já que ele nada mais faz do que sucatear o
serviço público, e se posiciona veementemente favorável
à revogação da Lei Kandir, uma vez que é preciso impedir
que os cidadãos sejam penalizados por uma lei que hoje
se faz injusta e nefasta, responsável direta pelo colapso financeiro em que Minas se encontra.
O presidente do SERJUSMIG, Rui Viana, e o diretor financeiro, Willer Ferreira, participou de reunião na ALMG,
que discutiu as consequências e apresentou alternativas à
adesão do Estado ao Regime de Recuperação Fiscal.

Outra bandeira levantada pela Carta de Minas é a rediscussão da Compensação Financeira pela Exploração de
Recursos Minerais (CFEM). Um dos pontos mostra que os
estados que recebem royalties do petróleo lucram mais do
que aqueles que têm exploração de minério, como MG.
Em audiência no STF, apesar de oferecer uma série de
medidas para remediar a gravíssima situação financeira
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O presidente da ALMG, Agostinho Patrus (PV), reuniu-se
com lideranças sindicais e de movimentos sociais para
discutir adesão do Estado ao Regime de Recuperação Fiscal

Dirigentes do SERJUSMIG

continuam percorrendo o estado

na rodada de viagens 2019
Os dirigentes do SERJUSMIG estão, no maior gás, visitando as comarcas mineiras. Essa é uma forma de
aproximar, cada vez mais, o Sindicato dos milhares de
Servidores do interior do estado.

dentes Ronaldo Ribeiro Junior e Eduardo Couto, pelo
diretor financeiro, Willer Ferreira, e também pelo assessor Franklin Almeida.

Clique aqui para ver todas as fotos!

Na oportunidade, além de responder às dúvidas
dos Servidores, os líderes sindicais falaram sobre
as campanhas da Reforma da Previdência, Isonomia Já e o Fim da Lei Kandir.
Na última rodada, 18 comarcas foram visitadas:
Alpinópolis, Bonfim, Carmo da Mata, Cláudio,
Divino, Entre Rios de Minas, Guapé, Ibirité, Jacuí, Manhuaçu, Monte Santo de Minas, Nova
Resende, Oliveira, Ouro Preto, Sabará, Santo Antônio do Monte, Uberaba e Uberlândia.
O SERJUSMIG foi representado pelos vice-presi-

Dia 19/10 tem ENCONTRO

no Sindicato

No próximo dia 19 (sábado), o SERJUSMIG vai realizar em sua sede - na Rua dos Guajajaras, 1984
em BH - um encontro para definir os delegados
que irão representar o Sindicato no
Congresso Nacional Extraordinário
– Conseju - da Federação Nacional
dos Servidores do Judiciário nos Estados - Fenajud.
Este ano, o Conseju acontecerá entre
os dias 12 e 14 de dezembro, em Belo
Horizonte, no auditório do Dayrell
Hotel & Centro de Convenções.
Serão eleitos pelo SERJUSMIG delegados e observadores (participantes com direito à
fala, mas não a voto).

O Conseju terá como tema “Que Justiça é essa?” e
vai debater os seguintes assuntos:
I – Prestação de Contas do Exercício 2018.
II – Alteração no art. 25 e conexos do
Estatuto da FENAJUD com a finalidade
específica de incluir até cinco suplentes
para substituição na coordenação executiva colegiada.
III – Eleição para a coordenação da Região Norte.
IV – Alteração do art.50, §1o, do Estatuto da FENAJUD.
Confirme sua presença com Rosilene, pelo telefone (31)
3025-3507, até o dia 18/10 (sexta-feira).

SERJUSMIG Notícias em versão digital
A partir desta edição, o SERJUSMIG
Notícias será publicado apenas em sua
versão digital. Mais do que parte da
política de corte de gastos do Sindicato,
a decisão também traz consigo uma relevante preocupação ambiental, já que
deixaremos de produzir cerca de 10.500
exemplares impressos!
No entanto, caso, por qualquer razão,

você tenha dificuldades em acessar a
edição online do jornal e queira continuar a receber o jornal impresso, o SERJUSMIG irá disponibilizar, excepcionalmente, uma versão adaptada, em papel,
e enviá-la via Correios.
Para tanto, manifeste seu interesse pelos e-mails:
comunicacao@serjusmig.org.br ou
imprensa@serjsumig.org.br
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Vale-lanche do interior: última
chance para participar da execução
Já está prestes a ser iniciada a ação de execução acerca
do vale-lanche do interior. A ação abrangerá todos os
Servidores que atuaram em comarcas do interior no
período de novembro de 2003 a julho de 2005.
Em virtude das inúmeras dúvidas, o
prazo fornecido pelo SERJUSMIG para
que Servidores que não estivessem na
lista fornecida pelo TJMG entrassem
em contato para participar da ação foi
prorrogado e agora vai até o dia 25/10.

Caso 2 - Meu nome está na lista, mas não sou filiado
Filie-se pelo e-mail filiacao@serjusmig.org.br ou
envie e-mail para priscilla@lucchesiadvogados.adv.br
para acerto de honorários (válido para ativos,
aposentados, desligados ou exonerados).

Portanto, Servidor que atuou no interior
no período da ação, se você ainda não checou
se seu nome consta da lista, não espere mais. Acesse
aqui a lista, verifique se o seu nome está incluído e siga
os seguintes procedimentos:

Caso 3 - Meu nome não está na lista
Para filiados, envie e-mail para: valelanche@serjusmig.org.br. Para não filiados
(desligados ou exonerados), envie e-mail
para priscilla@lucchesiadvogados.adv.br.
Para os filiados à época (2003 a 2005) e posteriormente desligados ou exonerados, envie
solicitação de inclusão via e-mail para juridico@
serjusmig.org.br, juridico.sjm@serjusmig.org.br ou juridico.michelle@serjusmig.org.br.

Caso 1 - Meu nome está na lista e eu sou sindicalizado
Fique tranquilo. Você não precisa tomar nenhuma
providência (válido para Servidores ativos ou aposentados, inclusive oficiais de justiça).

Caso 4 - Sou oficial de justiça e meu nome não está
na lista
Filiados ou não, envie e-mail para: valelanche@serjusmig.org.br.

Publicado resultado da PV 2018
e iniciadas inscrições da PV 2019
O TJMG publicou no DJe de 11/10 (disponibilizado em
10/10) o resultado inicial da PV 2018.
A lista definitiva de inscritos na PV 2018, a relação
definitiva das incrições não conhecidas e também a
resposta aos pedidos de reconsideração foram divulgadas no dia 3/10 e está disponível aqui.
O servidor que se sentir prejudicado e quiser entrar

com recursos, tem os seguintes prazos:
-> 10 dias a partir do primeiro dia útil da publicação
do Resultado Inicial para fazer pedido de Reconsideração a COMPROVE.
-> 10 dias a partir do primeiro dia útil da publicação
da resposta do pedido de reconsideração para ajuizar
recurso junto ao Superintendente da EJEF.
PV 2019
Se concorreu à PV 2018, uma vez que há possibilidade de mudanças de classificação em virtude dos recursos, O SERJUSMIG orienta a se inscrever na PV
2019. Também aqueles que só se tornaram aptos a
concorrer a partir de 30 de junho de 2018, devem fazê-lo. Assista aos vídeos explicativos produzidos pelo
SERJUSMIG.
São três vídeos que reúnem dicas e informações importantes para os candidatos. Todos estão disponíveis
aqui ou na página inicial do nosso site, no link vídeos.
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SERJUSMIG na luta pelas
datas-bases 2018 e 2019
Assim que disponibilizado o resultado do segundo
quadrimestre de 2019, ocorrido no final de setembro,
dirigentes do SERJUSMIG protocolaram ofício requerendo reunião para início das discussões dos índices
das datas- bases 2018 e 2019.
Os líderes sindicais também se reuniram com assessores da Administração para reforçar a urgência do
agendamento de uma reunião
com o presidente Nelson Missias.
O Relatório de Gestão Fiscal
(RGF), com o demonstrativo
da Despesa com Pessoal de
setembro de 2018 a agosto de
2019, aponta o índice de 5,18
pontos percentuais do comprometimento das despesas
de pessoal do Tribunal de Jus-

tiça em relação à Receita Corrente Líquida do Estado.
Uma vez que a divulgação do RGF era tratada pela
Administração do TJMG como condição sine qua non
para o ponto de partida das negociações, e visto que o
índice apontado é favorável ao orçamento do Tribunal, o SERJUSMIG entende, desta forma, que este é o
momento oportuno para a definição dos índices e agilidade no trâmite interno pelas
comissões e Órgão Especial,
antes de seu envio à ALMG.
O ofício foi reiterado no dia
11/10, reforçando a urgência
desse encontro. A reunião é esperada até o dia 31 e caso não
ocorra, o SERJUSMIG convocará a categoria para AGE a fim
de deliberar os rumos da luta
em defesa desse direito.

Aposentados do NAS curtem uma semana no
Chile! Encontro de outubro será no SERJUSMIG
O Núcleo de Aposentados SERJUSMIG - NAS
continua promovendo ótimos encontros com foco no
lazer, informação e saúde.
No dia 25/10 já está marcada uma reunião no
SERJUSMIG, em que os integrantes do NAS assistirão
à uma palestra sobre gerenciamento de emoções, com
o psicólogo Divino Elcio Lourencini de Almeida.
Para participar, entre em contato com a Kênia, pelo
e-mail nas@serjusmig.org.br ou pelo telefone 313025-3523.
Aposentados visitaram o Chile
No dia 16 de setembro, 36 aposentados, a grande
maioria deles integrante do Núcleo de Aposentados
SERJUSMIG - NAS, deixaram o aeroporto de Confins
rumo a uma semana de lindíssimas paisagens no
Chile.
O grupo foi acompanhado pelo diretor de Recreação,
Esporte, Lazer e Cultura do SERJUSMIG, Theo
Nardelli, que foi o intermediário entre o grupo e a
operadora de turismo responsável pela viagem.
Os aposentados visitaram a capital chilena, Santiago,
o Valle Nevado, onde há uma imensa e muito bem
estruturada estação de esqui, e também as cidades
praianas de Valparaíso e Viña del Mar. O final de
inverno chileno garantiu a todos lindos cenários,
temperaturas frias, porém agradáveis, deliciosos

passeios de barco, de teleférico, excelentes jantares
em ótimos restaurantes e, claro, a estonteante e
inesquecível vista da Cordilheira dos Andes.
Todos se divertiram muito e já não veem a hora de
marcar mais um novo passeio juntos. Confira as fotos
aqui.
Faça parte você também do NAS. Entre agora
mesmo, e venha curtir atividades e passeios com este
grupo que não se cansa de dizer: “Aposentados, sim,
inativos, nunca!”
OBS: As viagens do NAS, especialmente as internacionais,
são financiadas pelos próprios integrantes do Núcleo de
Aposentados.
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Reforma da Previdência tramita rápido e
terá votação definitiva em duas semanas
Segundo avaliação de senadores, a Reforma da Previdência deve ser votada em segundo turno no Plenário
do Senado Federal na semana do dia 22 de outubro.

ção dão direito a aposentadoria integral, isto é, idêntica
à média salarial. A média usada é a dos salários de contribuição desde julho de 1994.

A proposição segue para segundo turno praticamente
com o mesmo texto aprovado na Câmara e as mudanças pretendidas pelo Governo e parlamentares serão
discutidas na PEC Paralela 133/2019 que dentre outras
questões, tratará da possibilidade de estados e municípios, após aprovação em suas assembleias e câmaras,
aderirem às regras da PEC 06/2019.

A contribuição à Previdência vai variar conforme a
faixa salarial, partindo de 7,5% (para quem ganha até
um salário mínimo) e chegando a 16,79% (para quem
ganha até R$ 39 mil). Esses porcentuais são as alíquotas
efetivas, que representam o desconto sobre o total da
remuneração. Para casos em que o salário superar R$
39 mil, o teto do funcionalismo, a alíquota efetiva será
maior que 16,79%.

SERJUSMIG participou de campanha nacional
O SERJUSMIG integrou, ao lado da AFFEMG e do SINDIFISCO-MG, uma grande campanha nacional contra a
Reforma da Previdência. Foram outdoors e campanha
em rádio, tv e redes sociais, com o objetivo de esclarecer
à sociedade os pontos discordantes da proposta.
Além disso, o Sindicato participou de todas as manifestações realizadas em Belo Horizonte e esteve ainda em
Brasília, acompanhando as votações e fortalecendo os
movimentos. “Estamos nos aproximando da reta final
da votação. Alguns pontos prejudiciais à sociedade e
pelos quais o SERJUSMIG se empenhou em retirar da
proposta, efetivamente saíram. Isso foi muito positivo. Mas há ainda algumas coisas que acreditamos que
possam ser melhoradas, especialmente no que tange às
regras para os Servidores públicos”, pontuou Eduardo
Couto, vice-presidente da entidade.
Saiba o que muda para o Servidor Público
As regras a seguir serão aplicadas imediatamente apenas aos Servidores federais. Funcionários públicos de
estados e municípios mantêm as regras atuais, que
eventualmente poderão ser modificadas por assembleias legislativas ou câmaras municipais.
Aposentadoria aos 62 anos para mulheres e 65 para
homens, com mínimo de 25 anos de contribuição, após
período de transição que vai até 2033.
Serão necessários pelo menos dez anos de serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a
aposentadoria.
Valor da aposentadoria: 60% da média dos salários de
contribuição mais 2% para cada ano que exceder os 20
anos de contribuição. Com isso, 40 anos de contribui-
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1) POR PONTOS (REGRA 86/96 PROGRESSIVA):

Saiba o que deve mudar para o
servidor público ao se aposentar
1) POR PONTOS
PROGRESSIVA):

(REGRA

86/96

Em 2019, poderão se aposentar as mulheres que
atingirem 86 pontos na soma de anos de idade e
contribuição, e homens que alcançarem 96 pontos.
A partir de 2020, esses requisitos serão elevados em
um ano a cada ano (87/97, depois 88/98 e assim por
diante), até chegar a 105 para homens em 2028 e 100
para mulheres em 2033, conforme tabela acima.
Além do critério de pontos, será exigida idade
mínima de 56 anos para mulheres e 61 para homens,
já a partir de 2019, e 57 e 62 anos a partir de 2022.
Também serão exigidos no mínimo 30 e 35 anos de
contribuição, respectivamente. E, para ambos os
sexos, 20 anos de serviço público e pelo menos cinco
anos no cargo em que se dará a aposentadoria.
Durante a transição, o cálculo do valor da
aposentadoria será feito já segundo a regra
permanente: 60% da média dos salários de
contribuição mais 2% para cada ano que exceder
os 20 anos de contribuição. O cálculo é válido para
Servidores que entraram após 2003.
Os Servidores admitidos até 31/12/2003, só terão
direito à integralidade aos 62 anos (mulheres) e 65
(homens).
Arte e informações: Gazeta do Povo

2) PEDÁGIO DE 100%
Mulheres com pelo menos 57
anos de idade e homens com
60 ou mais poderão pagar
um pedágio de 100% sobre
o tempo de contribuição que
falta para se aposentar pelas
regras atuais. Assim, se faltavam quatro anos de contribuição, o segurado terá de
trabalhar por outros quatro adicionais.
Os Servidores que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 2003
mantêm o direito a paridade e integralidade caso cumpram esse pedágio. Para
quem ingressou a partir de 2004, o valor da aposentadoria será de 100% da média
dos salários desde julho de 1994.
Arte e informações: Gazeta do Povo
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Mais um direito
conquistado!

De 8h para 6h?
Pode!

Mais uma luta
árdua do SERJUSMIG obtém
êxito: a partir do contracheque de outubro (pago em
novembro), os
Servidores
do
TJMG irão receber mensalmente o valor de R$
150 referente ao Você trabalha 40 horas semanais, mas agora
Auxílio-trans- quer passar a trabalhar 6 horas por dia?
porte.
Segundo
o
TJMG, no mesmo contra-cheque serão pagos
50% do retroativo do valetransporte, que correspondem a R$
1.575,00.

O Diário do Judiciário Eletrônico - DJe do dia
8/10 trouxe publicada a Portaria Nº 4581/
PR/2019, que estabelece procedimentos relativos à manutenção da carga horária de 40
horas semanais ou redução para 30 horas.

Lembramos que o determinado na Portaria
4581 se aplica SOMENTE aos Servidores efetivos que trabalham atualmente 40 horas seLeia aqui a Portaria 4.583, que dispõe sobre a imple- manais.
mentação do auxíliotransporte.
Eles terão trinta dias, contados a partir da
Esta é mais uma prova de que a luta vale a data da publicação, para fazer sua opção, que
pena e que, juntos, somos mais fortes! UNIR, será de caráter irretratável.
LUTAR e VENCER!

Você quer receber notícias em primeira mão
pelo whatsapp do SERJUSMIG?
Então cadastre nosso número em seu
celular e, em seguida, envie um “oi”, com seu
nome completo e comarca.
Sempre que houver notícias relevantes, relacionadas às lutas do Sindicato, você será imediatamente comunicado!

Recorte e cole em seu cel:
31997783411
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