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INFORMATIVO

Em 2018, tivemos um ano difícil! As trocas de gestão 
no TJMG, eleições nacionais e o fim da legislatura dos 
deputados fez com que o ano parecesse ainda mais 
curto, com um tempo exíguo para dar conta de tantos 
desafios relacionados aos direitos dos servidores. A 
luta para garantir que o nosso direito à Data-Base 2017 
fosse respeitado e aprovado na ALMG – juntamente com 
o projeto dos Auxílios-Saúde e Transporte – demandou 
esforços contínuos, estratégia dos dirigentes e muito 
engajamento da categoria. Mas a união e mobilização 
de todos foi capaz de vencer as barreiras e comprovar 
que “Avançar é possível”!

Mal demos um respiro, e o ano de 2019 já chega com 
uma série de obstáculos que nos força a correr ainda 
mais contra o tempo. O TJMG, de forma unilateral, 
decidiu e já anunciou que pretende pagar o retroativo 
da Data-Base 2017 em inacreditáveis 36 parcelas – 
o que não podemos aceitar de forma alguma. Além 
disso, ainda está pendente a implementação dos 
Auxílios e a quitação dos valores retroativos. As Datas-
Base de 2018 – vencida desde maio do ano passado – e 
de 2019 – prevista para maio deste ano, também têm 
sido causa de grande preocupação da categoria, já que 
até hoje não há por parte do Tribunal uma boa vontade 
em dar solução a esses direitos dos servidores. 

Na primeira AGE de 2019, que será realizada no dia 6/2, 
às 13h30, vamos traçar nossas estratégias de luta em 
defesa desses direitos e também eleger os delegados 
que vão representar a categoria no XI Congresso dos 
Servidores da Justiça de Minas Gerais (Consinjus), 

Compareça à primeira AGE do 
ano e faça valer a sua voz!

nos dias 12 e 13/4, em local e horário a definir. Nesta 
AGE, os filiados também deverão analisar e julgar o 
recurso interposto por filiado, nos termos do art. 15 e 
parágrafos do Estatuto do Sinjus.

DATA-BASE E AUXÍLIOS

Os sindicatos já se reuniram para traçar estratégias 
em relação às negociações com o Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais (TJMG) neste ano 2019. Foram 
protocolados ofícios cobrando explicações do Órgão 
sobre a decisão unilateral de pagar os 75% restantes 
do retroativo da Data-Base 2017 em inacreditáveis 
36 vezes. Nos documentos, também foi cobrado 
posicionamento sobre a implementação dos Auxílios 
e foi solicitado agendamento urgente de reunião com 
o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador 
Nelson Missias, para tratar desse e de outros assuntos 
de interesse da categoria. No entanto, até o fechamento 
deste Informativo, o Tribunal não se manifestou.

CONSINJUS

O Congresso da categoria é instância especial de 
deliberação do Sindicato e tem como atribuições I - 
orientar o programa de trabalho e estabelecer diretrizes 
para o Sindicato, com base na análise das necessidades 
da categoria e nas condições de funcionamento e 
desenvolvimento da sociedade brasileira; II - deliberar 
sobre a dissolução, incorporação, cisão ou fusão do 
Sindicato com outras entidades; III- proceder à reforma 
e alteração deste Estatuto, quando especificamente 
convocado para esta finalidade. Nessa edição, o 



CONVOCAÇÃO

foco será a reforma do Estatuto e do Regimento 
Eleitoral da entidade. Todos os filiados em dia com 
suas obrigações sindicais podem participar como 
delegados. O participante fará jus a certificado que 
poderá contar pontos para a PV.

RECURSO DE FILIADO

A instauração de procedimento contra um 
servidor filiado foi deliberada na AGE realizada em 
12/11/2018. A Assembleia determinou que a Diretoria 
Colegiada, em observância ao artigo 15 do Estatuto 
do SINJUS-MG, avaliasse possíveis infrações nas 
diversas condutas do servidor contra os interesses 
da categoria.

A Diretoria concluiu que as faltas graves do filiado 
geraram danos à imagem e à credibilidade do SINJUS-
MG e aplicou penalidade prevista no Estatuto. Diante 
disso, o filiado apresentou recurso, o qual precisa 
agora ser apreciado e julgado em AGE pelos demais 
filiados em situação regular com o Sindicato.

COMPAREÇA À AGE!

REEMBOLSO DE TÁXI OU APP (PARA GRUPOS DE 4 
SERVIDORES, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECIBO).

SERVIDOR/A, CASO VOCÊ NECESSITE DE INTÉRPRETE 
DE LIBRAS, GENTILEZA  ENTRAR EM CONTATO COM O 
SINJUS PELO E-MAIL SINJUS@SINJUS.ORG.BR  OU PELO 
WHATSAPP (31) 98738-8640. 

Faça a adesão pelo convênio SINJUS e economize 
até 63% em planos com cobertura regional ou estadual!

Adesão sem carência ao plano estadual até dia 20/2. 

Ligue agora mesmo para (31) 3213-5247!

Acesse www.sinjus.org.br e acompanhe todas as nossas lutas!

Você ainda paga caro 
pelo seu plano de saúde?

Wagner Ferreira
Coordenador-geral do SINJUS-MG

2) Deliberar sobre recurso de filiado, conforme  
art. 15 e parágrafos do Estatuto do Sinjus;
3) Convocação para o XI CONSINJUS e eleição de  
delegados da base para participarem do evento  
(12 e 13/4);
4) Outros assuntos de interesse da categoria.

A Diretoria Colegiada do SINJUS-MG convoca os ser-
vidores da 2ª Instância (filiados e não filiados) para 
Assembleia Geral Extraordinária, no dia 6/2/2019, às 
13h30, em primeira chamada, e às 14h, em segunda 
chamada, no Bourbon Belo Horizonte Hotel - Antigo 
Hotel Quality ( Av. Afonso Pena, 3761 - Serra).

PAUTA:
1)  Definir ações para regularizar as Datas-Base de 
2017 – 2018 e 2019, bem como para implementação 
dos Auxílios-Saúde e Transporte com a quitação do 
valor retroativo;


