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CÂMARA FEDERAL VAI
DISCUTIR CERCEAMENTO À
LIBERDADE DE EXPRESSÃO
NO JUDICIÁRIO BRASILEIRO

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2017
E ORÇAMENTO 2018

VÊM AÍ, DUAS AGES. PROGRAME-SE,
PARTICIPE E VOTE!

Direção do SERJUSMIG marca presença em
várias reuniões com a Administração do TJMG
para defender a pauta de reivindicações da ca| Págs. 6 e 7
tegoria.

Compareça à AGE do dia 7/10 e decida sobre o PCA
relativo à PV 2016, Campanha Salarial 2017, auxílios e Congresso da Fenajud. Em novembro, particiPágs. 2 e 3
pe da AGE de prestação de contas.
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Edital de Convocação - AGE dia 7/10
O Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado de Minas Gerais - SERJUSMIG, representado por
sua presidente, Sandra Margareth Silvestrini de Souza, nos termos dos artigos 2º, inciso, I, II, III, IX e
X, artigo 3º, inciso I, artigos 4º, 5°, 6°, inciso VI, art. 13, g, e art. 15, inciso III do Estatuto da Entidade,
convoca todos os seus sindicalizados para a Assembleia Geral Extraordinária - AGE a ser realizada
no dia 7 de outubro de 2017, sábado, às 9h, em 1ª convocação, com o número regimental; e às 9h30,
em 2ª convocação, com o número de participantes, no auditório do Colégio Monte Calvário, localizado na Rua Bernardo Guimarães s/n, entre Av. do Contorno e Rua Uberaba - Barro Preto - BH/MG,
para debaterem e deliberarem sobre:
1) Avaliação da Campanha salarial da categoria, incluindo data-base 2017, proposta orçamentária
2018, auxílios transporte e saúde, bem como deliberar sobre o rumo das lutas da categoria em defesa da pauta de reivindicações e direitos constitucionais.
2) Eleger, nos termos do art. 18, seus incisos e parágrafos do Estatuto da FENAJUD, os delegados do
SERJUSMIG que participarão do Congresso Extraordinário daquela Federação, com o seguinte tema
e programação: “FENAJUD NA LUTA PELO BRASIL QUE QUEREMOS”, a ser realizado no período
de 7 a 9 de dezembro de 2017, na cidade de Curitiba/PR, no Auditório do Hotel Radisson, situado à
Avenida 7 de Setembro, 5190, Batel, CEP 80240-722, Curitiba/PR, com a seguinte pauta: I - Sessão
Solene de Abertura; II - Palestra: “Análise de Conjuntura Nacional e Internacional; III - Discussão e
Votação do Regimento do X CONSEJU e do Processo Eleitoral; IV – Prestação de Contas do Exercício
2016; V - Encaminhamentos, Teses e Moções; VI - Palestra de Conscientização Política; VII - Eleição
da Comissão Eleitoral, Registro de Chapas e Eleição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para
o Triênio 2018/2021; VIII - Plenária Final. Os pretensos candidatos ao posto de delegados deverão
estar presentes na AGE ora convocada pelo SERJUSMIG.
3) Deliberar se o SERJUSMIG deve, ou não, desistir do Procedimento de Controle Administrativo
(PCA) nº 0005138-16.2016.2.00.0000 que tramita no CNJ e está em fase final, com pedido de pauta
no plenário. Caso o efeito seja levado a julgamento no Plenário e este mantenha a decisão monocrática, que foi parcialmente favorável ao SERJUSMIG, o TJMG terá que publicar novo prazo ou novo
edital da PV 2016, obedecendo os requisitos previstos na Resolução 367/2001 e não na 822/2016,
ambas do próprio TJMG.
Belo Horizonte, 26 de setembro de 2017
Sandra Margareth Silvestrini de Souza
Presidente/SERJUSMIG
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Vem aí, em novo formato, o
XIX Encontro de Delegados do SERJUSMIG
Este ano, o Encontro de Delegados, que é estatutário
e reúne os delegados eleitos pelos Servidores em suas
comarcas - sem nenhuma intervenção da direção do
Sindicato - para representá-los perante o SERJUSMIG,
ganhará novo formato. Ele será realizado nos dias 17 e
18 de novembro, no Dayrell Hotel & Centro de Convenções, em BH.
O SERJUSMIG sempre prezou pela capacidade técnica
dos palestrantes, pela relevância e pertinência dos temas discutidos durante os Encontros, o que fez com que
o evento tenha se firmado como o espaço mais democrático e representativo para a categoria se informar, interagir, compartilhar ideias e experiências. Mas, este ano,
vários fatores pesaram na decisão da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da entidade de alterar o formato
do Encontro, que tomará um caráter mais objetivo. Um
dos fatores é a redução do tempo de duração do Encontro, o que, espera-se, facilite a participação de todos os
interessados.
Torná-lo mais objetivo, restringindo os assuntos, propiciando maior atenção e concentração em torno dos temas, fortalecendo as futuras ações, foi outro fator que

pesou. Contou também na decisão a situação financeira
do Sindicato, que, como todos os demais, precisará se
adequar a uma nova realidade, fruto do fim da compulsoriedade do Imposto Sindical, mas, especialmente, por
questões afetas a gastos com ações judiciais que também têm onerado muito as finanças da entidade. Isso
sem falar que, em tempo de intensas lutas, é preciso se
preparar para investir mais e mais na organização dos
movimentos.
O novo formato não impedirá a transparência e a democracia na prestação de contas do SERJUSMIG, que
permanecerá sendo, conforme determina o artigo 10 do
Estatuto, feita dentro do Encontro de Delegados, a fim
de possibilitar que todas as comarcas tenham acesso aos
números e às decisões. Para a direção do Sindicato, independentemente de sua comarca de lotação, todo Servidor filiado merece o mesmo espaço, atenção e respeito
nas decisões da entidade.
Muito em breve será divulgada a programação do Encontro, começando os delegados a receber as cartas para
inscrição.

Edital de Convocação - AGE dia 18/11
Prestação de Contas
O SERJUSMIG - Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado de Minas Gerais, por meio de sua Presidente, Sandra Margareth Silvestrini de Souza, nos
termos dos artigos 4º, 5°, 6°, parágrafo 3º e inciso V,
arts. 7°, 8º, 10, inciso
III, 13 e 15, inciso III, do
Estatuto da Entidade,
convoca todos os seus
sindicalizados para a
Assembleia Geral Extraordinária (AGE), a
ser realizada no dia 18
de novembro de 2017
(sábado), às 8h30, na 1ª
convocação, com o número regimental; e às
9h, na 2ª convocação,
com o número de participantes, no Dayrell
Hotel & Centro de Convenções, situado na Rua Espírito Santo, 901 - Centro,
Belo Horizonte - MG, para deliberar, aprovando ou
rejeitando, o seguinte:
A) Prestação de Contas do SERJUSMIG referente aos
períodos de: outubro a dezembro de 2016 e de 1º de

janeiro a 30 de setembro de 2017, com análise e votação, pelos sindicalizados presentes na AGE, do relatório do Conselho Fiscal sobre tais contas, aprovandoas ou rejeitando-as.
Durante a Assembleia
Geral, será franqueada
a entrada e a participação de qualquer sindicalizado no espaço do
hotel onde a AGE será
realizada. Encerrada a
AGE, imediatamente o
19º Encontro de Delegados do SERJUSMIG
volta a ser fechado aos
Servidores(as)
devidamente inscritos(as)
e cujos nomes foram
aprovados pela Diretoria Executiva do Sindicato, sob a obediência das regras para a participação.
Belo Horizonte, 26 de setembro de 2017
(a) Sandra Margareth Silvestrini de Souza
Presidente/SERJUSMIG
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Servidor decidirá se SERJUSMIG
deve desistir, ou não, de PCA contra regras
aplicadas pelo TJMG ao edital da PV 2016
Na AGE do dia 7/10, o SERJUSMIG pretende saber
dos Servidores se deve desistir, ou não, do Procedimento de Controle Administrativo - PCA que interpôs contra o fato de o TJMG descumprir decisão anterior do CNJ e haver publicado o edital da Promoção
Vertical (PV) 2016 com regras diferentes das que deviam reger o processo.
Pelo edital, o Tribunal impôs aos Servidores os requisitos previstos na Resolução 822/2016, que entrou
em vigência a partir de outubro de 2016, e não os
contidos na Resolução 367/2001, vigente em junho
de 2016, época a que se refere o citado edital.
Em 23/09/16, o SERJUSMIG, através do Lucchesi Ad
vogados Associados, ingressou no CNJ com o PCA nº
0005138-16.2016.2.00.0000, postulando que o TJMG
publicasse o Edital da PV de 2016, que estava atrasado. O
SERJUSMIG requereu
também que o edital a
ser imediatamente publicado obedecesse as
regras da Res. 367/01,
já que era a norma vigente à época.
Recapitulando os fatos
O SERJUSMIG já havia acionado o TJMG
requerendo a publicação urgente do edital.
Mas o TJMG optou por atrasar ainda mais o processo,
alegando que iria aguardar o julgamento do mérito
do PCA nº 0002756-50.2016.2.00.0000, interposto
pelo SERJUSMIG em 11/6/2016, cuja decisão do CNJ
foi no sentido de suspender atos da a Res. 822/16, a
fim de que fossem refeitos pelo TJMG.
O SERJUSMIG, então, firme na defesa dos direitos de seus representados, ingressou com o PCA
nº 0005138-16.2016.2.00.0000, postulando que o
TJMG publicasse imediatamente o Edital da PV de
2016, atrasado desde agosto de 2016, e, uma vez
que a Resolução 822 estava suspensa, que aplicasse a Res. 367/01, que se encontrava plenamente
vigente.
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Em 8/8/2016. o CNJ concedeu liminar no PCA
0002756-50.201.2.00.0000, suspendendo, com
efeito ex tunc, a Res. 822/2016 até o julgamento
final daquele procedimento. Ainda assim, no edital da PV que publicou em 15/12, desconsiderando a decisão do CNJ, o TJMG cobrou as regras da
resolução suspensa (822), a qual, de acordo com a
decisão daquele Conselho, só passou a ter vigência
em 5/10/2016.
O Tribunal recorreu da decisão monocrática proferida pelo conselheiro relator e o tempo foi passando. O PCA, até o fechamento desta edição, se
encontra com pedido para inclusão em pauta do
Plenário do CNJ. Se mantida a decisão, o TJMG deverá publicar novo edital da PV 2016, a ser regido
pelas normas da Res. 367/01.
Vitória importante
Foi uma importantíssima vitória obtida pelo SERJUSMIG,
que surtiu efeito, no
mínimo, pedagógico.
As ações do TJMG
devem ser transparentes e obedecer às
normas legais, isso a
decisão deixou claro.
Mas, tendo em vista
o tempo passado e o
receio de atrasar ainda mais a carreira dos Servidores, o Sindicato optou por democratizar essa decisão.
Para tanto, pediu a suspensão do PCA até que uma
AGE da categoria decida se o Sindicato deve desistir,
ou não, do procedimento.
A realização da AGE no dia 7/10 se deve a prazos e
exigências estatutárias e não causará nenhum prejuízo extra aos Servidores, já que não há previsão de que
até lá a COMPROVE tenha encerrado seus trabalhos
de classificação dos candidatos inscritos, bem como
o fato de, após a publicação da classificação, ainda se
iniciarem os prazos de recurso.
(Leia edital da AGE do dia 7/10 na página 2 deste jornal).

Câmara vai debatar violação da liberdade de
expressão pelo Judiciário brasileiro
Resultado dos debates ocorridos no IV Encontro de Comunicação da FENAJUD, sediado pelo SERJUSMIG e SINJUS
nos dias 1º e 2 de setembro, mais uma ação em defesa da Liberdade de Expressão ocorrerá em breve. Trata-se de uma
audiência pública na Câmara Federal, que vai debater a
violação da liberdade de expressão e sindical no Judiciário
brasileiro.
Dirigentes da FENAJUD
entregaram, em 5/9, ao deputado federal Paulo Fernando (PT-AL), um ofício
solicitando que o tema seja
debatido na Comissão de
Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados (CDHM) o mais urgentemente possível.

sindical e de calar a boca das entidades, lideranças e das
bases. Em MG, um caso grave é o fato de o SERJUSMIG e
sua presidente responderem a processos judiciais movidos
pela AMAGIS e pelo ex-presidente do TJMG, em virtude da
campanha salarial 2015 da categoria. Não menos grave são
10 servidores responderem a processos judiciais e administrativos por simplesmente
terem compartilhado em suas
redes sociais, fora do local e do
horário de trabalho, matéria
produzida pela Revista Época,
edição 888.

O deputado encaminhou o requerimento ao deputado federal Padre João (PT-MG), membro da CDHM, que prontamente o distribuiu na Comissão. O documento foi discutido
e aprovado pela CDHM no dia 13/9 e agora aguarda agendamento da Audiência.

Apoio dos sindicatos
Durante o Encontro, o SERJUSMIG lançou a edição
especial “Liberdade de Expressão” deste SERJUSMIG
Notícias. Os participantes
manifestaram indignação para com o cerceamento à
liberdade de expressão imposta à entidade e aos servidores processados e, posteriormente, os sindicatos compartilharam em seus sites matérias que denunciam a
grave ameaça a esse direito constitucional.

Processos
Ampliar o debate sobre esse tema, levando a discussão ao
Congresso Nacional, é imprescindível, especialmente num
momento em que vários Judiciários do País registram casos de clara tentativa de barrar as ações do movimento

OIT vai ouvir Estado Brasileiro
Sobre a denúncia feita pela FENAJUD à Organização
Internacional do Trabalho - OIT, a pedido do SERJUSMIG e com aprovação das entidades filiadas, o Governo
brasileiro recebeu um ofício a fim de que se manifeste.

De 16/10 a 17/11:
Venuty F. C. é
bicampeão da Copa da Justiça inscrições para a PV 2017

Entre os meses de agosto e
setembro foi realizada em
BH a 2ª Copa da Justiça
de Futebol Society, torneio
que reuniu 170 atletas, em
13 equipes. O evento foi organizado pelos sindicatos
SERJUSMIG, SINJUS, SINDOJUS e SINDSEMPMG.
Participaram da disputa
servidores, estagiários, ter-

ceirizados, jovens aprendizes, além de funcionários
dos sindicatos. Após dezenas de rodadas, a final foi
disputada no dia 9/9 e o
Venuty F. C. bateu a equipe
do Toco y Me Voy por 9X0.
Esta é a segunda conquista
do time, que também foi o
campeão da 1ª Copa da Justiça, disputada em 2016.

De 16 de outubro (segunda-feira) a 17 de novembro
(sexta-feira) de 2017 estarão
abertas as inscrições para a
Promoção Vertical (PV) retiva ao exercício de 2017.
O edital, publicado pelo DJe
do dia 30/8 em 29/8, continha erro material no item
3.1, que omitia o cargo de

Oficial de Apoio. A COMPROVE admitiu o problema,
o qual foi imediatamente
sanado.
Importante: Os servidodores que se inscreveram
na PV 2016, que ainda
não está concluída, devem se inscrever também na PV 2017.
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Pauta de reivindicações dos Serv
A Administração do TJMG comprometeu-se em dar seguimento às discussões sobre a data-base 2017 e a implementação dos auxílios saúde e transporte, tão logo ocorresse a
sanção da data-base 2016, o que aconteceu em 24/6.
Desde então, o SERJUSMIG persiste junto àquela sobre a
necessidade de se retomar tal discussão, definindo-se o índice da data-base 2017 e providenciando-se o encaminhamento dos projetos de Lei instituindo os auxílios transporte e saúde à ALMG.
Para tanto, o Sindicato participou de encontros dos comitês Gestor Regional e Orçamentário, reuniu-se algumas
vezes com o presidente do TJMG, des. Herbert Carneiro,
outras com o superintendente adjunto da presidência, des.
Carlos Perpétuo Braga, além do relator do projeto dos auxílios na Comissão Administrativa do Tribunal, des. Cássio Salomé e outros.
Da pauta de reivindicações apresentada pelo SERJUSMIG
ao TJMG ocorreram alguns avanços, mas, restam pendências.
AVANÇOS:
Gratificação Escrivães e Contadores
A implementação da gratificação aos Escrivães e Contadores foi assegurada pelo presidente Herbert Carneiro. Ela
vem corrigir uma injustiça que ocorre há anos e cuja solução é prometida desde 2007. A partir de novembro, esses
Servidores farão jus ao que determina a Lei 20.865/2013,
que é receber remuneração baseada no PJ 77 (poderão optar pela regra que lhes for mais benéfica: receber o valor
do padrão de seu cargo efetivo, acrescido da diferença entre este valor e o do PJ77, ou o valor que recebe pelo cargo efetivo, acrescido de 20% sobre o PJ77). Honrando tal
compromisso, o des. Herbert Carneiro põe fim a anos de
desrespeito a esses profissionais.
Compensação das Greves de 2016 e 2017
Após ampla luta do SERJUSMIG, inclusive acionando o
CNJ e discutindo o assunto em várias oportunidades com
a Administração do TJMG, foi corrigida a ilegalidade. Servidores que participaram de greves não mais terão suas
progressões e promoções horizontais travadas como vinham tendo. Foi publicada no DJe do dia 23/8, Portaria
autorizando a compensação das greves de 2016 e 2017.
É preciso lembrar que os Servidores que sofreram o corte desses dias de greve, e foram socorridos pelo Fundo de Greve e
Solidariedade do SERJUSMIG, ficam obrigados a devolver os
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valores que lhes foram emprestados imediatamente após receberem a restituição pelo TJMG.
Retroativos Data-Base 2016
Começaram a ser pagos em setembro e serão quitados até
dezembro, em quatro parcelas iguais.
PENDÊNCIAS
Auxílios saúde e transporte
Desde que a data-base 2016 foi sancionada, o anteprojeto dos auxílios saúde e transporte iniciou a tramitação na
Casa. Foram destinados recursos na proposta orçamentária de 2018 para este benefício, mas não houve ainda definição sobre a implementação em 2017. O TJMG justifica
a indefinição na situação financeira caótica do Estado, que
tem atrasado sistematicamente os repasses ao Judiciário.
O SERJUSMIG sugeriu que o anteprojeto instituindo os auxílios fosse encaminhado à ALMG, mesmo sem a definição
de valores. De tal forma, enquanto ocorrem a tramitação
na ALMG e as avaliações internas do cenário financeiro, o
Projeto já poderia estar tramitando no Legislativo, assegurando o direito aos Servidores e ficando a regulamentação
para a Resolução. Tal situação ocorreu quando da criação
do auxílio-saúde para os magistrados do Tribunal. A sugestão ainda não foi acatada pela presidência.
Data-base 2017
As mesmas justificativas para a indefinição sobre os auxílios saúde e transporte são usados pela Administração
do TJMG para até então não haver apresentado uma proposta de índice para a data-base 2017 dos Servidores. A
expectativa é de que, assim que for divulgado o resultado
da receita corrente líquida do Estado no segundo quadrimestre, a Casa se posicione quanto ao índice.
Gratificação pelo exercício da Administração do fórum
Embora ainda não contemplada na proposta orçamentária, o TJMG mostrou-se propenso a essa negociação apresentada pelo SERJUSMIG. O assunto promete ganhar corpo nos próximos encontros.
ORÇAMENTO 2018
No dia 30/8, foi realizada sessão do Órgão Especial, quando foi aprovada a proposta orçamentária 2018. Saiba o que
foi contemplado na proposta aprovada:
+ 10,71% - Os créditos orçamentários da proposta aprovada pelo Órgão Especial tiveram um acréscimo de 10,71%,
quando comparados aos do ano de 2017.

vidores: expectativa X realidade
Despesas com pessoal - De acordo com os dados apresentados pela proposta, há previsão de aumento das despesas
com pessoal, sem, contudo, detalhar sobre como o montante será distribuído. A exceção fica a cargo da Promoção
Vertical, cuja proposta é de R$ 12 milhões (aumento de R$
2 milhões em relação a 2016).
Data-base 2018 - O pagamento da data-base dos Servidores também estaria garantido, porém, sem a definição do
índice a ser aplicado.

Reunião entre o relator da Comissão Administrativa
do TJMG e lideranças sindicais, dia 5/7

Auxílios - A proposta orçamentária prevê o pagamento
dos auxílios transporte e saúde, mas condiciona sua efetiva implementação à arrecadação da receita.
Gratificação e outros - Está prevista a continuidade do pagamento da gratificação aos escrivães e contadores. Estão
também previstas reservas para o pagamento de passivos,
parcelas de URV e equivalência salarial, indenização de
férias vencidas e nomeação de magistrados e Servidores.
A proposta passa agora pelos crivos do Executivo e do Legislativo.

Reunião dos comitês Gestor Regional e Orçamentário no dia 24/7;
em 11/9 houve mais uma reunião dos comitês

Reunião entre o superintendente adjunto da presidência e lideranças
sindicais, dia 29/8; houve outras duas reuniões nos dias 11 e 31/8

Reunião entre a direção do SERJUSMIG e o corregedor, dia 22/8

Reunião entre presidente e lideranças sindicais, dia 23/8
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Rodada de viagens vai ao Vale do Mucuri
A rodada de visitas 2017 do SERJUSMIG continua
percorrendo o Estado de Minas Gerais. No início
de agosto, entre os dias 7 e 11, o vice-presidente do
SERJUSMIG Ronaldo Ribeiro, visitou cinco comarcas do Vale do Mucuri: Malacacheta, Novo Cruzeiro, Nanuque, Carlos Chagas e Águas Formosas.
Nanuque

Malacacheta
Carlos Chagas

Novo Cruzeiro

Águas Formosas

Inhotim recebe visita dos integrantes do NAS
Inhotim, sede de um dos mais importantes acervos de arte contemporânea
do Brasil, e considerado o maior centro
de arte ao ar livre da América Latina, foi
o destino escolhido pelos integrantes do
Núcleo de Aposentados do SERJUSMIG
- NAS, para a programação de agosto.
Cerca de 70 pessoas desfrutaram de
uma quarta-feira ensolarada e agradável no local, conhecendo as exposições e
apreciando o fascínio do lugar.
Quer fazer parte do NAS? Entre em
contato com a Kênia e informe-se:
(31) 3025-3523.

CORREIOS
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