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INFORMATIVO
Os servidores da 2ª Instância do Judiciário mineiro es-
tão cada vez mais indignados com a postura do presi-
dente do TJMG, desembargador Nelson Missias. Mes-
mo com a categoria em GREVE, o magistrado continua 
descumprindo as leis Nº 23.173/2018 (Auxílios-Saúde 
e Transporte) e Nº 18.909/2010 (referente à Data-Base 
2018). Como se já não bastasse, no último dia 1º/3, o 
Tribunal pagou R$ 29 milhões em indenizações de fé-
rias-prêmio aos magistrados. É inacreditável tamanha 
falta de respeito com o servidor, que se dedica tanto 
para uma boa prestação jurisdicional. A categoria ain-
da amarga um dos piores vencimentos entre os tribu-
nais estaduais do País.

Em relação à Data-Base 2018, não há nenhum im-
pedimento orçamentário para que o TJ inicie as ne-
gociações e defina com o Sindicato um percentual 
de reposição inflacionária. Inclusive, a Revisão Geral 
Anual está garantida até mesmo se o Estado aderir ao 
regime de recuperação fiscal da dívida com a União, 
conforme a Lei Complementar 159/2017. Vale lembrar 
que a categoria já acumula perdas de 13,98%.

No que diz respeito aos Auxílios-Saúde e Transporte, o 
TJMG possui cerca de R$ 70 milhões disponíveis no Fun-
do Especial do Poder Judiciário e, mesmo assim, não 
quita nem o passivo devido aos servidores. No entanto, 
reajustou automaticamente o auxílio-saúde dos desem-
bargadores, que passou para R$ 3.541 por mês.

E é por conta desse cenário de perdas, desvalorização 
e falta de isonomia na gestão dos recursos públicos, 
que na próxima quarta-feira, dia 13/3, os servidores 
voltam a se reunir em Assembleia Geral Extraordiná-
ria (AGE) para definir os rumos da luta. O encontro será 
realizado às 13h30, em primeira chamada, e 14h, em 
segunda chamada, no Auditório 310, da Universidade 
Fumec (Rua Cobre, 200, 3º andar – bairro Cruzeiro – 
Próximo à sede do TJMG).

Até lá, converse com seus colegas, escute o Sindicato e 
reflita sobre o seu futuro. Seus direitos estão em jogo!

É HORA DE REAGIR!
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!

SINJUS CONVOCA SERVIDORES 
PARA AGE DO DIA 13/3, 4ªF. 

CONVOCAÇÃO

REEMBOLSO DE TÁXI OU APP  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. 

ÔNIBUS COM SAÍDA DAS UNIDADES GOIÁS E 
DIRFOR  COM RETORNO AO FIM DA AGE

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

Wagner Ferreira
Coordenador-geral do SINJUS-MG

A Diretoria Colegiada do SINJUS-MG convoca os servidores da 2ª Instância (filiados e não-filiados) para As-
sembleia Geral Extraordinária, no dia 13/3, quarta-feira, às 13h30, em primeira chamada, e às 14h, em segunda 
chamada, no Auditório 310, no 3º andar da Universidade Fumec (Rua Cobre, 200 – Cruzeiro).

PAUTA: 
– Deliberação sobre greve
– Outros assuntos de interesse da categoria


