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Mais uma vez, Órgão Especial
retira Auxílios da pauta.
SERJUSMIG diz: BASTA!

28/4: AGE da categoria decidirá os próximos passos da luta
| Pags. 2 e 4

seu voto
é a sua
voz,
servidor!
PAUTA TRAVADA IMPEDE VOTAÇÃO
DA DATA-BASE 2017 NA ALMG

PUBLICADA NOMEAÇÃO
DE ESCRIVÃES E CONTADORES

Para agilizar a votação do PL da Revisão Geral relativa à Data-base 2017, sindicatos pressionam deputados e cobram intervenção do
TJMG.

Após anos de luta do SERJUSMIG contra uma histórica injustiça, TJMG cumpre a Lei 20865/2013 e
publica atos de nomeação dos gerentes de secretaria, contadoria e juizados.
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Edital de Convocação - AGE dia 28/04
O SERJUSMIG - Sindicato dos Servidores da Justiça
do Estado de Minas Gerais, representado por sua presidente, Sandra Margareth Silvestrini de Souza, nos
termos dos artigos artigo 2º, inciso, II, IX e X, artigo
3º, inciso I, artigos 4º, 5°, 6°, 7º, 8º, 9º, 13, g, e inciso III
do art. 15, do Estatuto da Entidade, Lei nº 7.783/89,
convoca todos os Servidores da Justiça de 1ª Instância do Estado de Minas Gerais, filiados ou não, para a
Assembleia Geral Extraordinária (AGE) a ser realizada no dia 28 de abril de 2018 (sábado), às 9h30, em 1ª
convocação, com o número regimental; e às 10h, em
2ª convocação, com o número de participantes, na Associação Médica de Minas Gerais, situada na Av. João
Pinheiro, 161 - Centro - Belo Horizonte, Minas Gerais,
para deliberar, aprovando ou rejeitando, o seguinte:

1) - Face a comprovada exaustiva negociação por parte do SERJUSMIG e o descumprimento de acordo por
parte do TJMG, a decretação, ou não, de greve geral ou
parcial, por prazo determinado ou indeterminado, e/
ou mobilizações, manifestações e propositura de ações
administrativas ou judiciais, em favor da aprovação da
minuta de anteprojeto que institui os auxílios Saúde e
Transporte para os servidores do Judiciário mineiro,
deliberando, ainda, sobre a forma de luta em favor da
aprovação na ALMG do Projeto de Lei 4873/2017, que
concede a revisão geral salarial relativa à data-base.
Belo Horizonte, 17 de abril de 2018
(a) Sandra Margareth Silvestrini de Souza
Presidente/SERJUSMIG

Órgão Especial aprova minutas de Resolução
e repara injustiça contra Escrivães e Contadores
Após longa luta do SERJUSMIG, travada desde estudos sobre o redesenho da 1ª Instância, a qual envolveu intervenções junto ao TJMG, manifestações,
greves, aprovação de projetos de Leis, derrubada de
vetos, provocação do CNJ, entre outras, finalmente, o
TJMG, publicou, no Diário do Judiciário Eletrônico DJe do dia 3/4, os atos de nomeação dos Técnicos de
Apoio Judicial e de Oficial de Apoio Judicial B para o
provimento dos cargos em comissão de Gerentes de
Secretaria e Contadoria criados pela Lei 20.865/2013.
Neste primeiro momento, conforme determina a Lei
20.865/2013, estão sendo nomeados e tomando posse
os titulares dos cargos de Técnico de Apoio e Oficial
de Apoio promovidos à classe B até a PV2013. Também estão sendo nomeados Servidores para os cargos
vagos de gerência de secretaria ou contadoria (Resolução 864/2018) . Os atos de nomeação de substituição
serão posteriores (Resolução 865/2018).

Técnico de Apoio Judicial ou de Oficial de Apoio Judicial promovidos à classe B até a PV 2013, não constam
na lista de nomeação publicada no DJE do dia 3/4. Se
este é o seu caso, entre em contato conosco pelo e-mail
filiacao@serjusmig.org.br, informando seu nome completo, comarca, telefone de contato, cargo (técnico de
apoio judicial ou oficial de apoio judicial promovido à
classe B até a PV 2013 - contador ou escrivão), se está
licenciado (informe o motivo), ou, estando em efetivo
exercício, se está exercendo a função de gerente de
secretaria ou contadoria.
O SERJUSMIG continuará trabalhando para que sejam efetivadas, o quanto antes, as mudanças nos
c o n tracheques
dos Servidores
beneficiários da
Lei.

O SERJUSMIG começou a receber ligações de alguns
Servidores que, embora se encaixem nos requisitos
para nomeação, ou seja, são titulares dos cargos de

Minutas que regulamentam a Lei 20.865/2013
foram aprovadaa no dia
24/1, na primeira sessão do
Órgão Especial em 2018.
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Data-base 2017: Demora sem justificativa
Os Servidores do TJMG estão fartos de esperar pela aprovação do PL 4873/2017 - que trata da revisão geral salarial relativa à data-base 2017 -, que até o fechamento
desta edição, estava parado na Comissão de Administração Pública.
Desde que os trabalhos
na ALMG tiveram início em 2018, os deputados ainda não votaram
um só projeto, devido
à obstrução da pauta,
ocasionada por divergências entre governo
e oposição. Vetos estão
pautados e enquanto não forem votados, a pauta fica travada. Uma situação, infelizmente, nada inédita para os
cidadãos mineiros, ao contrário, comum em anos anteriores, inclusive em 2017, quando pelo mesmo problema
a pauta ficou travada por 114 dias.
Segundo afirmação do presidente da Comissão de Administração Pública, deputado João Magalhães (PMDB), a
pedido do presidente da Casa, Adalclever Lopes (PMDB),
o projeto só deve apreciado depois que forem votados os
vetos que hoje trancam a pauta no plenário.

se uniram nesta luta e têm trabalhado incansavelmente
para conseguir agilizar a votação. Os representantes dos
Servidores estão visitando frequentemente os gabinetes
de vários deputados na ALMG, reunindo-se com eles para
expor a situação e cobrar deles uma postura mais eficiente
na solução do problema.
Na visão do SERJUSMIG,
falta mais pressão por parte da Administração do
TJMG e sobra desinteresse
por parte de parlamentares
mineiros, com a solução
deste impasse.
A atitude da ALMG é um desrespeito aos Servidores e
ao TJMG. A falta de um maior empenho do Tribunal demonstra uma inaceitável omissão ou uma perigosa submissão, pois, retardar a tramitação - sem que haja um
impedimento regimental - de um projeto consensual, encaminhado por quem cabe a iniciativa de fazê-lo, respeitando os limites orçamentários legais, é um desrespeito
não só aos Servidores, mas também ao próprio Tribunal.

Mas o SERJUSMIG não aceita essa justificativa, uma vez
que, da mesma forma como aconteceu no ano passado,
mesmo com a pauta do Plenário travada o projeto pôde
tramitar nas comissões, de forma que, uma vez destravada com a votação dos vetos ele já estivesse pronto para
ser votado. Ganha-se, assim, tempo.
Diante dessa gravíssima situação, o SERJUSMIG buscou
a intervenção também da Administração do TJMG, em
nome, inclusive, do respeito à autonomia do Poder. O
atual presidente do Tribunal, des. Geraldo Augusto de
Almeida, prometeu às lideranças do três sindicatos que
se empenharia pessoalmente nessa questão e, no dia 3/4,
esteve em uma reunião com o presidente da Assembleia,
dep. Adalclever Lopes (PMDB), para tratar sobre este e
outros assuntos. Mas mesmo depois do encontro, ainda
não houve, de fato, nenhum avanço nessas negociações.
Corpo a corpo dos sindicatos na ALMG
Os sindicatos SERJUSMIG, SINDOJUS-MG e SINJUS-MG

No dia 7/2, a CCJ aprovou o PL da Data-Base 2017. Depois
disso, a tramitação estagnou, deixando servidores apreensivos

Dirigentes sindicais fazem corpo a corpo com os parlamentares, na tentativa
de agilizar a tramitação do PL 4873/2017. Desde que retornaram das férias, os
deputados mineiros ainda não votaram sequer um só projeto na ALMG.
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Basta: Órgão Especial não vota anteprojeto de
Auxílios. AGE vai definir próximos passos da luta
decidir

os próximos passos da luta. A greve é uma das possibilidades que serão decididas na AGE .
Dia 12/4
Imediatamente à retirada da Pauta do Órgão Especial do dia
11/04, por pedido de vista, da minuta de projeto de lei que
institui os Auxílios, o SERJUSMIG anunciou em seu site e
demais mídias, que iria convocar AGE para deliberar sobre
os rumos da luta.
Os sindicatos se reuniram novamente com o TJ após retirada do anteprojeto dos
Auxílios da pauta. Segundo o des. Perpétuo Braga, votação acontecerá dia 25/4

No dia 11/4 os Servidores do TJMG, mais uma vez, se frustraram ao ver o Órgão Especial protelar o cumprimento de
um acordo firmado com a presidência da Casa relativo à instituição dos auxílios Saúde e Transporte para a categoria.
Já se passaram quase dois anos da assinatura de um acordo
entre o ex-presidente do TJMG, Herbert Carneiro (falecido
em 5/4), e os sindicatos, reiterando a implementação dos Auxílios, mas, apesar disso, os trabalhadores da Casa ainda não
têm esses benefícios efetivados.
O SERJUSMIG repudia essa protelação e entende que basta!
Essa pendência se arrasta desde 2016, quando, após várias
reuniões e negociações com os sindicatos, a presidência do TJ
firmou o compromisso de implementar os Auxílios aos seus
trabalhadores a partir de janeiro de 2017.
É importante ressaltar que, na previsão orçamentária dos
anos de 2017 e 2018, os recursos para custear a instituição
dos benefícios já foram devidamente provisionados.
A demora na implementação dos Auxílios provoca apreensão nos Servidores, que já estão cansados de, por motivos diversos, não terem, na prática, esse compromisso cumprido.
Por essa razão, o SERJUSMIG está convocando uma AGE
para o dia 28/4 (edital na pag. 2), quando os Servidores irão

No dia seguinte, a Administração do TJ convocou os sindicatos para uma reunião, da qual participaram além de representantes das três entidades sindicais, o superintendente
Administrativo adjunto do Tribunal, Carlos Henrique Perpétuo Braga; o secretário especial da Sespre, Renato Soares; e
o assessor técnico, Hilton Alves. No encontro, desembargador garantiu aos dirigentes que os Auxílios voltarão à pauta
na sessão do dia 25/4, não sem antes o presidente cuja eleição era provável, des. Geraldo Augusto de Almeida, enviar
notas técnicas aos demais desembargadores, esclarecendo
com cada um deles os pontos da minuta e dirimindo qualquer interpretação duvidosa que o texto possa suscitar.
Além disso, segundo ele, caso efetivamente eleito, o presidente iria reunir-se pessoalmente com os dirigentes para
tratar pautas específicas de cada um dos sindicatos.
Eleições TJMG
No dia 13/4, o TJMG realizou pleito para eleger o presidente responsável pela complementação do biênio 2016/2018,
em virtude do falecimento do presidente Herbert Carneiro
antes de completar seu mandato. Em candidatura única, foi
eleito o então vice-presidente, des. Geraldo Augusto de Almeida, que irá comandar o Tribunal até o dia 30/6/2018. Em
23/4, o TJMG irá realizar as eleições já programadas, que vão
definir os cargos diretivos para o biênio 2018/2020. Concorrem ao cargo de presidente os desembargadores Carlos Levenhagen e Nelson Missias de Morais.

Na primeira sessão após o falecimento do des. Herbert Carneiro, Órgão
Especial descumpre acordo do TJMG e não aprova minuta dos Auxílios.

Correios
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