@serjusmig

Nº 199 · Junho de 2019

Notícias

/serjusmig

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

Lutar para vencer!
Sindicato em ação! No Tribunal de Justiça, em Brasília, participando de audiências

públicas e integrando atos e manifestações. Serjusmig sempre na defesa dos direitos
do Servidor.
| Págs. 3, 4 e 5

PRÓXIMA AGE DIA 29/6

SERJUSMIG AO LADO DE SUA BASE

Em momento delicado com relação à ameaça de
inúmeros direitos no âmbito estadual e nacional, o
SERJUSMIG convoca sua base para se reunir em
AGE e deliberar pautas importantes da categoria.
Compareça, Servidor!
Pág. 2

Comarcas de todo o Estado, unidades judiciárias e varas de Belo Horizonte receberam a visita da diretoria
do SERJUSMIG para se informar sobre todas as principais lutas da entidade em prol dos Servidores.
| Pág. 7
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AGE vai deliberar formas de luta
sobre importante pautas da categoria
Está marcada para o dia 29/6, AGE do SERJUSMIG. Na oportunidade, o Sindicato debaterá com sua base as negociações
sobre a Pauta de Reivindicações da Categoria, os riscos que
uma Ação Judicial interposta contra a empresa Consulsoft
Engenharia & Trading Ltda impõem ao patrimônio da entidade, portanto, a cada um de seus filiados, a adesão a eventual
greve geral nacional unificada a ser deliberada contra a Reforma da Previdência, entre outros assuntos.
A participação de todos é fundamental, pois é por meio das
discussões e exposição de pontos de vistas, sugestões e críticas
que os Servidores conseguem construir suas lutas e deliberar
mais assertivamente sobre como organizá-las. Compareça,
Servidor! Contamos com você no dia 29/6. Informe-se sobre
as regras de reembolso com Rosilene (31-3025-3507).
EDITAL - CONVOCAÇÃO AGE 29/06/2019
O Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado de Minas Gerais - SERJUSMIG, representado por seu presidente, Rui Viana da Silva, nos termos dos artigo 2º, inciso, II, IX e X, artigo 3º,
inciso I, artigos 4º, 5°, 6°, inciso VI, art. 13, g, e art. 15º, inciso III
do Estatuto da Entidade, convoca todos os seus sindicalizados
para a Assembleia Geral Extraordinária - AGE, a ser realizada
no sábado, dia 29 de junho de 2019, às 9h30, em 1ª convocação, com o número regimental; e às 10h, em 2ª convocação,
com o número de participantes, no auditório do próprio sindicato, sito à Rua dos Guajajaras, 1984, Barro Preto - BH/MG,
para debaterem e deliberarem sobre:
1) Avaliação dos resultados das lutas da categoria e negociações junto à presidência do Tribunal de Justiça do Estado de

Minas Gerais frente à situação financeira e orçamentária do
Estado de Minas Gerais atestada pela subseção Judiciária do
DIEESE. Avaliação esta a ser feita com ênfase no Orçamento do Judiciário aprovado para o ano de 2019, proposta orçamentária para 2020, resultado do relatório de gestão fiscal do
1º quadrimestre do ano de 2019, Receita Corrente Líquida do
Estado, índice da despesa com pessoal até a data da AGE e a
previsão deste até o final do exercício do ano e dos recursos
do Fundo Especial do Poder Judiciário.
2) Recursos, medidas junto ao CNJ e/ou outras medidas judiciais, administrativas e políticas já adotadas e a serem tomadas pelo SERJUSMIG, relativamente à (s) ação (ões) interpostas pela Consulsoft Engenharia & Trading Ltda que dizem
respeito às obras do Residencial SERJUSMIG, que já causaram
imenso prejuízo ao sindicato e que atualmente culminaram
com o bloqueio de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais)
das contas do sindicato, com risco iminente de liberação, sem
caução, dessa quantia à citada empresa Consulsoft, que litiga
sob o pálio da Justiça gratuita, em total prejuízo ao patrimônio
do SERJUSMIG, ou seja, de cada um dos Servidores da Justiça
de 1ª Instância do Estado de Minas Gerais filiados ao sindicato.
3) Adesão dos Servidores da Justiça de 1ª Instância à Greve
Nacional, geral ou parcial, contra a PEC 06/2019 – que trata
da Reforma da Previdência Social, a ser realizada na data que
restar deliberada pelas Centrais Sindicais e/ou Federação Nacional dos Servidores do Judiciário nos Estados - FENAJUD.
Belo Horizonte, 15 de junho de 2019
(a) Rui Viana da Silva
Presidente/SERJUSMIG

SERJUSMIG Notícias não será mais impresso
A partir da próxima edição, o jornal SERJUSMIG Notícias
não terá mais versão impressa. Ele continuará a ser
produzido e disponibilizado somente em versão
digital, no link: Jornal, em nosso site.
A decisão faz parte da política de corte de
gastos da entidade, uma vez que os custos com
impressão gráfica e envio pelos Correios a todos
os mais de 10.500 filiados perfaz um valor alto. A
atitude também traduz a preocupação da diretoria
do sindicato em contribuir com a preservação ambiental,
reduzindo o consumo de papel.

Direito de opção pelo jornal impresso
O SERJUSMIG respeita a vontade de seus filiados. Por
isso, os associados que por algum motivo desejarem
continuar a receber o jornal impresso devem
entrar em contato com o setor de comunicação do
SERJUSMIG, pelos e-mails:
comunicacao@serjusmig.org.br ou imprensa@
serjusmig.org.br.
Em casos excepcionais e, quando houver interpretação legal e estatutária da necessidade, o jornal será impresso.
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Sindicato é para lutar!
E luta é coisa séria.

Diálogo. Negociações com TJ avançam e as conquistas da luta do SERJUSMIG
estão sendo implementadas

sinalizou que as tratativas deveriam ocorrer somente no
segundo quadrimestre do ano, em virtude da instabilidade financeira do Estado, com possibilidade de gerar efeito
na Receita Corrente Líquida (RCL), a qual, por força da Lei
de Responsabilidade Fiscal é usada para apurar o índice de
gasto com pessoal (máximo autorizado de 5,614% da RCL).
Mas o SERJUSMIG requereu à presidência que os estudos e
as negociações já se iniciem de imediato, a fim de que, ao se
apurar o resultado do 2º quadrimestre, os estudos e negociações já estejam avançados.

Reunião do dia 11/6

O SERJUSMIG trava, há anos, forte luta em defesa da instituição dos auxílios saúde e transporte, do cumprimento
das datas-base, da carreira dos Servidores, do concurso público, entre outras tantas. Conquistados através da
luta, em Leis, Resoluções e outros normativos, a implementação desses direitos têm feito parte das constantes
negociações com a presidência do TJ, a fim de afastar as
dificuldades de cunho orçamentário e fiscal e viabilizálos.
Somente este ano já ocorreram quatro reuniões com o presidente da Casa, des. Nelson Missias nos meses de fevereiro, abril, maio e junho e todas trouxeram importantes
avanços, para que os direitos conquistados saiam do papel.
Nos encontros foram debatidos e viabilizados a efetivação
dos seguintes direitos aos Servidores:
- Pagamento de 73,33% do total do retroativo da data-base
2017.
- Aporte de mais R$5 milhões na PV 2017, que significou a
promoção de mais 439 Servidores das duas instâncias.
- Implementação do auxílio-saúde e quitação de 50% do retroativo.
- Majoração do vale-lanche para R$1.100,00.
- Pagamento , em parcela
única, de todo o retroativo da PV 2017, situação
diferente da relativa a
processos de promoção
vertical anteriores.
Revisão salarial 2018 e
2019 e auxílio-transporte
Com relação à revisão
geral salarial referente à
data-base 2018 e a 2019,
o presidente do TJMG

Reunião do dia 11/6

Uma primeira reunião conjunta do Comitê Gestor Regional
e dos comitês orçamentários da Justiça Comum de 1º e 2º
graus, aconteceu no dia 3/6, na qual foram discutidos o planejamento estratégico atualizado do TJMG; o cenário fiscal,
estrutura e execução do orçamento – exercício 2019, entre
outros assuntos.
O relatório do resultado da despesa com pessoal em relação à RCL no primeiro quadrimestre de 2019 foi publicado
em 28/5, tendo fechado em 5,23% (contra os 5,614% que se
pode gastar até o final do ano). A partir daí, a subseção Judiciária do DIEESE, imediatamente iniciou os estudos sobre
o que falta o TJMG executar (pagamentos de despesas já devidas) até o final do ano e as possibilidades de ampliação
dessas, bem como da tendência relativa ao comportamento
da receita, para aí se chegar ao índice possível de correção
(datas-base 2018 e 2019).
Sobre os auxílios, o presidente do TJMG afirma estar construindo uma reserva no Fundo Especial do Poder Judiciário que, mesmo com os frequentes atrasos e até a ameaça de corte (contingenciamento) dos valores dos repasses
do orçamento, possam viabilizar não só a implementação,
mas também a continuidade do pagamento. O SERJUSMIG
atua para avançar também nesta luta.
O SERJUSMIG reitera
que a implementação
dos direitos dos Servidores é uma luta constante
e levada com bastante
responsabilidade
pela
entidade. Reforça ainda
que acredita que o diálogo honesto e permanente tem sido fundamental
para a efetivação das
conquistas obtidas pelo
Sindicato para sua base.
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Luta do SERJUSMIG pelo
é marcada pela presença em ca
Para aderir ao Regime de Recuperação Fiscal, o Estado é
obrigado a abrir mão desse seu crédito. O SERJUSMIG é
contra a adesão, pois caso isso aconteça, os Servidores e
usuários dos serviços públicos serão extremamente prejudicados.
A Campanha
A campanha pelo fim da Lei Kandir foi feita em parceria
com o SINDIFISCO-MG e a AFFEMG e circulou em todo
o estado. Foram produzidos e veiculados mídia indoor,
capa falsa de jornal, painéis de led nas ruas e em bancas
de revistas, vídeos para redes sociais e também para TV.
As entidades montaram ainda na Praça da Assembleia,
em BH, uma mala, em tamanho real necessário para
caber os R$135 bilhões devidos ao Estado em notas de
Vários direitos dos Servidores estão sob séria ameaça. A crise fiR$100,00. Outra ação foi produzir um vídeo com o hunanceira do Estado - que alguns podem até divergir dos motivos morista mineiro Gustavo Mendes. E também disponibilizar uma
e das soluções apontadas, mas não negar que exista -, dificulta a petição online, disponível em nosso site.
execução do que está previsto no orçamento do TJMG para 2019,
já que este se condiciona à efetivação da arrecadação. Ou seja, é Os Sindicatos cobram o fim da Lei Kandir e a restituição aos copreciso a receita ficar dentro de um patamar em que a execução fres de Minas dos R$135 bilhões que a União lhe deve, e, ainda,
das despesas não superem o que a Lei (LRF) permite gastar
com pessoal.
O vice-presidente do SERJUSMIG Eduardo Couto
no corpo a corpo com os deputados em Brasília

Para piorar, o governo mineiro, em virtude dessa crise,
quer aderir ao chamado “Regime de Recuperação Fiscal”
que imporá graves restrições, tais quais a posse de aprovados em concurso, reajustes e até revisão salarial, colocará em risco carreira e adicionais (por tempo de serviço
ou desempenho), além de impor a privatização de estatais.
Isso sem falar na obrigatoriedade de Minas, ao aderir ao
Regime, aprovar uma Reforma da Previdência no Estado,
que elevará alíquotas para no mínimo 22% (contra os atuais
11%), além de alíquota extra.
Para alertar à sociedade sobre os prejuízos não só aos Servidores, mas aos serviços públicos e sobre as graves consequências de uma eventual adesão ao regime fiscal e,
ainda, apontar saídas para evitar esse caos, o SERJUSMIG
ampliou sua linha de ação, atuando na conscientização de
sua base e toda a sociedade mineira e em várias frentes, inclusive campanha publicitária, presença permanente nos
parlamentos mineiros e federal, bem como no STF e CNJ.

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

Conheça um pouco mais das campanhas do SERJUSMIG:
- Fim da Lei Kandir
A Lei Kandir, aprovada em 1996, isenta do ICMS mineradoras e outras empresas, causando perda de arrecadação
de impostos. Esse dinheiro deveria ser compensado pela
União aos estados, mas não foi, deixando Minas Gerais com
um prejuízo de R$135 bilhões.
44

Painéis de led em locais estratégicos de BH alertam as pessoas sobre as
consequências da adesão do Estado ao Regime de Recuperação Fiscal

os direitos dos Servidores
ampanhas, atos e manifestações
revisão da política de isenções fiscais e maior combate à
sonegação. “A ideia é que se busque melhorar as receitas
e não insistir na política de cortes de direitos dos Servidores e serviços à população”, ressalta Rui Viana, presidente do SERJUSMIG.
- Reforma da Previdência
A Reforma da Previdência tem sido outra frente de luta
do SERJUSMIG que aderiu a manifestações e atos, promoveu palestras, integrou audiências públicas, protocolou emenda à PEC 06 e apoiou a Greve Geral. Para o
Sindicato, o atual texto contém graves ameaças aos trabalhadores, com prejuízos irreversíveis para toda a sociedade, exceto os banqueiros, únicos que lucram com a
aprovação da mesma.

Diretores do SERJUSMIG, ao lado do coordenador geral do SINDSEMPMG ,
acompanham audiência no STF que iria apreciar a ADI 2238

“A proposta atual não contempla regra de transição para
servidor público, aumenta o tempo de contribuição e diminui o
valor dos proventos de aposentadoria e pensão, entre outros prejuízos. Pior ainda, não acaba só com a aposentadoria de milhões
de brasileiros, mas também com os benefícios assistenciais, já
que a Previdência não é só aposentadoria. O sistema de capitali-

zação, que já se mostrou um fracasso e levou milhares de pessoas
à miséria em inúmeros países ao redor do mundo, é outro retrocesso inaceitável”, explica a vice-presidente Sandra Silvestrini.
A Campanha
Para a campanha contra a Reforma da Previdência (PEC
06/2019),o SERJUSMIG, também em parceria com o SINDIFISCO-MG e a AFFEMG produziu painéis de led e outdoors
veiculados em BH, Betim, Contagem, Divinópolis, Governador Valadares, Ipatinga, Montes Claros, Poços de Caldas,
Pouso Alegre, Uberaba, Uberlândia e Varginha. Além disso, foram veiculados vídeos em redes de TV e redes sociais,
spots em rádios e capas falsas de jornal.
- Corte de salários e redução da carga horária de Servidor
Em Brasília, além da Reforma da Previdência, o SERJUSMIG luta também para que impedir que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da ADI 2238, autorize
governadores a reduzir a carga horária de Servidores, com
correlata redução salarial e, ainda, a contingenciar o orçamento de outros poderes.

Em BH, painéis de led por toda a cidade deram o
recado: “Diga não a esta Reforma da Previdência!”

A capa falsa veiculada em alguns jornais de
circulação estadual simula
um contracheque de um
trabalhador depois da
Reforma da Previdência.
Pela foto e pela data do
documento,
percebe-se
que mesmo muito idoso,
o cidadão ainda continua
trabalhando.
A intenção da peça foi
provocar uma reflexão
acerca dos impactos do
atual texto da Reforma
da Previdêcnia na vida do
trabalhador.

“É uma situação gravíssima, pois os Servidores já enfrentam um problema sério com o quadro de pessoal defasado. Se essa redução for autorizada, o volume de trabalho
continuará o mesmo, porém, para ser cumprido em menos
horas, o que certamente prejudicará ainda mais a saúde do
servidor e a qualidade do serviço prestado”, explica o vicepresidente Eduardo Couto.
Para potencializar a luta, em parceria com outras dez entidades, o SERJUSMIG fez um intenso trabalho de corpo a
corpo junto aos deputados para colher assinaturas em um
documento em que solicita ao presidente do STF, Dias Toffoli, o adiamento do julgamento, já que, de acordo com informações, se julgada neste momento, o risco do “aval do
STF” aos governadores é grande.
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NAS segue com programação informativa
e de lazer para aposentados
O Núcleo de Aposentados do SERJUSMIG - NAS
continua a todo vapor, levando informação, conscientização e proporcionando ótimos momentos de
lazer aos seus integrantes.
Só este ano, os membros do NAS já se reuniram algumas vezes na sede da entidade, numa delas tendo a oportunidade de angariar muito aprendizado e
auto-conhecimento com a palestra “Ativando o seu
potencial na aposentadoria”, se divertiram em um
lindo passeio à Serra da Piedade, brindaram à saúde
e à amizade no já tradicional “Arraiá do NAS”.

Em fevereiro, integrantes do NAS participam de
palestra sobre auto-conhecimento e motivação

O NAS segue reafirmando o slogan do grupo “Aposentados, sim. Inativos, não!” Eles provam, em
ações, que há inúmeras possibilidades de continuar

Em junho, foi a vez do Arraiá do NAS integrar
os participantes numa festa muito animada

atuante, lutando, interagindo e se divertindo depois da aposentadoria.

No mês do abril, o NAS fez uma visita à Serra da Piedade
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Se você ainda não faz parte do Núcleo de
Aposentados e quer participar, informe-se
com Kênia, através dos e-mails: nas@serjusmig.org.br / conselhofiscal@serjusmig.
org.br, ou pelo telefone (31)3025-3523.

Comarcas de todo o Estado, varas e unidades
judiciárias de BH recebem visita do SERJUSMIG
“Queremos um fim a todas as diferenças
e discriminações que existem em relação
ao 1º grau, como limite de vagas na PV,
possibilidade de nomeação para cargos
estratégicos do TJ, entre outros. Somos todos Servidores do mesmo poder judiciário,
não há porque existir distinções entre as
instâncias. Acreditamos que a isonomia
irá beneficiar todos os Servidores, a exemplo do bem sucedido projeto que unificou
os quadros do extinto Tribunal de Alçada
de Minas Gerais com os da Secretaria do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em
2007”, reforça o vice-presidente Ronaldo
Ribeiro Junior.
Belo Horizonte

Estar próximo de sua base, é compromisso do
qual o SERJUSMIG não se afasta. Nem mesmo
a dificuldade desta estar espalhada por quase
300 comarcas, em mais de 800 prédios, distantes muitos quilômetros da sede da entidade, é situação capaz de afastar seus dirigentes
desse convívio com a categoria. Só esse ano, já
foram percorridas 52 comarcas, além de todas
as secretarias e juizados em Belo Horizonte,
das unidades da Raja, Fórum Lafayette, Olegário Maciel e Francisco Salles.
Nas visitas, os líderes sindicais têm a oportunidade de um contato mais próximo com os
Servidores e aproveitam esse momento para
esclarecer dúvidas a respeito de temas afetos
à categoria. “Minas é um estado muito grande
e há Servidores que, em virtude da distância,
raramente podem participar ativamente das
lutas, se inteirar dos assuntos de interesse deles e das ações do sindicato, como gostariam.
Esse é um dos motivos pelos quais visitar comarcas é tão importante. É um momento de
encontro entre sindicato e sua base, que, por
ser tão numerosa e ter comarcas com características tão distintas, demanda essa atenção in
loco”, afirma o diretor financeiro, Willer Ferreira.
Isonomia entre as instâncias
Uma das bandeiras do SERJUSMIG que tem
atraído mais atenção dos Servidores é a luta
pela isonomia entre as instâncias do Tribunal
de Justiça. Essa é uma das determinações da
Res. 219, mas que ainda não foi cumprida. O
atual presidente do TJ, des. Nelson Missias,
afirmou que fará a unificação das carreiras e,
para tanto, que o anteprojeto de lei já seria encaminhado à Comissão de Divisão e Organização Judiciárias do TJMG nos próximos dias,
além de ser concedida vista aos sindicatos.

Pará de Minas

Conceição do Rio Verde

Poços de Caldas
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Servidor, eleja seu delegado!
O SERJUSMIG, como todos já sabem, tem nova O delegado é importante na comunicação ao sinDiretoria e Conselho Fiscal, cujo mandato ini- dicato as ações realizadas e também as demanciou-se em 12 de março
das específicas daquela
de 2019 e se encerracomarca. Ele facilita e
rá na primeira quinzeotimiza o trabalho do
na do mês de março de
sindicato por estar justa2022.
mente intermediando o
contato entre os filiados
De acordo com o Estae a entidade.
tuto do SERJUSMIG, os
mandatos do delegado e
Sendo assim, é muito
do vice-delegado se enimportante que a sua
cerram juntamente com
comarca se reúna e esos da Diretoria e Consecolha um representante
lho Fiscal, ou, antes dissindical. Sugerimos que
so, caso a comarca, por
seja agendada uma data,
decisão da maioria, opte
da qual sejam cientificapor fazê-lo.
dos todos os filiados, a
fim de que os interessaPor que é importante
dos em disputar os careleger um delegado?
gos possam se inscrever.
A figura do delegado sindical é fundamental
para os trabalhos realizados pelo sindicato, já que
A partir do término dessa data, então, que seja
ele atua como elo entre os Servidores daquela codesignado o dia para realização da eleição.
marca e a entidade sindical.
Reiteramos que não há qualquer impedimento à
É por meio do delegado que sua comarca pode
candidatura dos atuais delegados e vice-delegasolicitar verbas para confraternizações e organidos para uma possível reeleição. É você servidor,
zar os servidores para receber informes, discutir
quem escolhe o representante de sua comarca,
e propor ações ao sindicato, de forma coletiva.
sem qualquer intervenção da direção do sindicato.
Para o sindicato, o delegado facilita a comunicação com a base, que, só de filiados, já supera a
IMPORTANTE: nenhuma comarca não será
10.500. A informação fica mais rápida e se torna
prejudicada caso não escolha um delegado, mas
mais possível a organização da categoria, quando
se tem um representante através do qual se pode o contato é muito mais eficaz quando feito por
comunicar e este participar aos demais servido- meio de um representante, escolhido pelos próprios Servidores.
res da comarca.

CORREIOS
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