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INFORMATIVO
AGE vai deliberar 
sobre greve após 
desrespeitos do TJMG

Os servidores de 2ª Instância do Poder Judiciário es-
tão convocados para um ato público e para a Assem-
bleia Geral Extraordinária que acontece no dia 13/4, 
na porta do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (Av. 
Afonso Pena, 4.001, bairro Serra – BH). O ato está 
marcado para 13h e vai denunciar a forma desres-
peitosa com que o Tribunal vem tratando os servido-
res, negligenciando as suas principais reivindicações. 
Logo em seguida, às 13h30, em primeira chamada, e 
às 14h, em segunda chamada, terá início a AGE para 
debater e deliberar sobre a oportunidade de exercer 
o direito de greve após mais um descumprimento de 
acordo pelo TJMG referente à criação dos Auxílios-
-Saúde e Transporte e sobre a paralisação da trami-
tação do PL 4.873/17 (Data-Base) na Assembleia Le-
gislativa de Minas Gerais (ALMG).

Nessa semana, mais uma vez a Administração do 
Tribunal escancarou o seu desrespeito com os ser-
vidores ao, pela segunda vez, adiar o julgamento no 
Órgão Especial da proposta que visa a instituir os 
auxílios-saúde e transporte.  A presente obstrução 
ao projeto surgiu, em 11/4, com um pedido de vista 
da desembargadora Márcia Milanez.  Contraditoria-
mente, a magistrada é integrante da Comissão Ad-
ministrativa do TJMG, que aprovou, por unanimida-
de, o projeto dos Auxílios, em 13/11/2017. Isso após a 
Comissão apreciar o projeto por quatro meses.  

Desde setembro de 2016, o TJMG vem descumprin-
do, sucessivamente, o acordo negocial assinado com 
a categoria e também a determinação da Resolução 
Nº 207 do Conselho Nacional de Justiça, que pre-
vê a criação políticas de atenção integral à saúde. 
Ressalte-se ainda que apenas os magistrados pos-

suem o benefício de assistência à saúde, deixando 
os servidores sem qualquer cobertura, apesar de 
todos sofrerem impactos na saúde devido à sobre-
carga de trabalho.

Seguindo com atitudes de total desprestígio aos 
servidores, a Administração do TJMG pagou na 
segunda-feira, dia 9/4, indenização de trinta de fé-
rias-prêmio aos magistrados mineiros. Isso só foi 
possível após emenda no final do ano passado que 
alterou a Lei Complementar nº 59/2001. Ou seja, 
acordo feito com os servidores há quase dois anos 
não se honra, mas direito dos magistrados efetiva-
do há pouco menos de quatro meses é cumprindo 
com extrema rapidez.

DATA-BASE 2017 PARADA NA ALMG
Referente à luta pela revisão geral anual, o projeto de 
lei da Data-Base 2017 foi aprovado logo na primeira 
sessão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), 
mas ainda precisa ser aprovado em outras duas co-
missões antes de ir à votação no Plenário em dois 
turnos. Contudo, sem uma explicação razoável, o 
presidente da CAP não coloca o projeto em pauta.

Nos bastidores, a informação é de que a tramita-
ção só será retomada após liberação da pauta do 
Plenário da ALMG. Para o SINJUS, não há impedi-
mento regimental que impeça o projeto de ser vota-
do nas comissões. Mesmo após reunião recente do 
presidente em exercício do TJMG, Geraldo Augusto, 
com o presidente do Legislativo, Adalclever Lopes 
(MDB), a percepção é de que pouco adiantou, pois 
o presidente da CAP não se comprometeu a votar o 
Projeto de Lei 4873/2017 na comissão.

REEMBOLSO DE TÁXI OU APP AOS SERVIDORES, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECIBO.
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TRIBUNAL BENEFÍCIO VALOR

1. SERGIPE Auxílio-saúde R$ 714 à R$ 1.633

2. PARANÁ Auxílio-saúde R$ 232 à R$ 1.396

3. ESPÍRITO SANTO Auxílio-saúde R$ 177 à R$ 1.061

4. PARAÍBA Auxílio-saúde R$ 700

5. RIO GRANDE DO NORTE Auxílio-saúde R$ 400 à R$ 800

6. MATO GROSSO Auxílio-saúde R$ 500

7. RONDÔNIA Auxílio-saúde R$ 500

8. AMAPÁ Auxílio-saúde R$ 497

9. PIAUÍ Auxílio-saúde R$ 496

10. ACRE Auxílio-saúde R$ 440

11. AMAZONAS Auxílio-saúde R$ 390

12. SANTA CATARINA Auxílio-saúde R$ 125 à R$ 375

13. MARANHÃO Auxílio-saúde R$ 365

14. SÃO PAULO Auxílio-saúde R$ 330

15. ALAGOAS Auxílio-saúde R$ 200 à R$ 300

16. PERNAMBUCO Auxílio-saúde R$ 150,00

17. RORAIMA Plano de saúde

18. MATO GROSSO DO SUL Plano de saúde

19. RIO DE JANEIRO Plano de saúde

20. PARÁ Plano de saúde

21. CNJ Auxílio-saúde Custeia 80% da despesa

ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOS TRIBUNAIS E NO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

*Apenas os magistrados 
têm assistência à saúde 
por meio de auxílio-saúde 
no valor mensal de 10% do 

subsídio.

Valores referentes ao mês de março de 2018

SEM BENEFÍCIO

TJBA

TJCE

TJGO

TJRS

TJTO

TJMG*

A Diretoria Colegiada do SINJUS-MG convoca os servidores da 2ª Instância do Poder Judiciário para 
comparecerem, no dia 13/4/2018, à porta da sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (Av. Afonso 

Pena, nº 4.001, bairro Serra- Belo Horizonte), para:
 1. Ato público contra a postura do TJMG de descumprir acordos com a categoria (13h);

2. Assembleia Geral Extraordinária, às 13h30, em primeira chamada, e às 14h, em segunda chamada.
 

PAUTA:
 • Deliberar sobre greve;

• Autorização para uso do Fundo de Greve;
• Outros assuntos de interesse da categoria.

CONVOCAÇÃO

Wagner Ferreira
Coordenador-geral do SINJUS-MG


