PLC 26 2007 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

TRANSFORMADO EM NORMA JURÍDICA LEI COMPLEMENTAR 105/2008

Emenda n° 68

Acrescente-se ao art. 250 o seguinte parágrafo:
"Art. 250 - (...)

§ 5° - E requisito para a investidora em cargo do Oficial de Justiça a
formação universitária oficial, no curso de Ciências Juridicas.".

Salas das Reuniões, 9 de julho de 2008.
Ivai r Noguei ra

Justificação: No tocante ao papel do Oficial de Justiça, em nivel
federal e estadual é destacada função pública, conforme dispõem o
código de Processo, civil Brasileiro, o código de Processo Penal e

legislações esparsas. São esses servidores responsáveis por cumprir
todas as decisões da Justiça brasileira e materializar a ficção
jurídica contida nas sentenças judiciais. No refrão juridico, tais
servidores são conhecidos como "Longa Manus" - mão longa do Juiz.
Contidas nos pré-citados Códigos, estão algumas das funções: buscas e
apreensões,

prisões,

verificação

judicial,

intimações

citações,

seqüestros,

penhoras,

arrestos,

mandados

de

avaliações,

segurança,

medida liminar de separação de corpos, busca e aprensão de menores,
etc. Como se vê, um conjunto de atividades desempenhadas pelos
Oficiais de Justiça, de complexidade juridica efetiva, demandando,
para tanto, conhecimento aprofundado nas diversas áreas do direito

brasileiro, pois, muitas vezes, têm que explicar às partes o conteúdo
juridico das decisões judiciais, dar esclarecimentos e orientar as
pessoas quanto a seus direitos. Os Estados do Rio de Janeiro, Espirito

Santo e Mato Grosso já legislaram com a finalidade de exigir nos
concursos públicos, para ingresso na carreira de oficial de Justiça,
formação técnica no curso de Direito.
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TURNO DO PRODETO DE LEI N9 4.631/2010

Comissão de Constituição e Dustiça
Relatório

O

Projeto

de Lei ns 4.631/2010, de autoria do Presidente

do

Tribunal de Dustiça, "altera os quadros de cargos da Secretaria do
Tribunal

de

Dustiça e da Dustiça de primeiro grau do

Estado

de

Minas Gerais".

Publicado
projeto

no

"Diário

do Legislativo"

de

3/6/2010,

distribuído às Comissões de Constituição

e

foi

lustlça,

o
de

Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Compete

agora

a

esta

Comissão,

nos

termos

do

Regimento

Interno, examinar a juridicidade, constitucionalidade e legalidade
da proposta.
Fundamentação

Segundo
de

informa o autor na mensagem que encaminha

o

projeto

lei a esta Casa, as alterações nos quadros de cargos aludidos,

que

envolvem

necessárias
48,

de

255-A

também

a

Dustiça

de

primeiro

grau,

em razão das determinações contidas na

fazem-se

Resolução

2007, do Conselho Nacional de Dustiça - CND -, e no

Lei Complementar

n^ 59, de

2001, os

art.

quais

exigem,

respectivamente, para o provimento do cargo de Oficial de

Dustiça

a

da

ns

conclusão de nível superior, preferencialmente em Direito, e

a

titularidade do grau de bacharel em Direito.

Com

efeito, a proposta tenciona a extinção, desde que

ocorra

a vacância, de cargos de Oficial Dudiciário, especialidade Oficial
de Dustiça Avaliador, e a criação de cargos de Técnico Dudiciário,
da

mesma

especialidade, integrantes dos quadros

de

pessoal

da

Secretaria do Tribunal de Dustiça e da Dustiça de primeiro grau.
Os

arts.

primeiro

19 e 39 do projeto cuidam dos cargos da Dustiça

grau,

que

cargos/especialidades

Avaliador,
28/11/2002,

conforme
do

conta

de

o

atualmente

com

Oficial Dudiciário/Oficial

Anexo

III

da

Resolução

2.533

de

n9

Dustiça

405,

Tribunal de Dustiça, que regulamentou

de

a

Lei

de
n9

13.467, de 12/1/2000.

Os

arts. 29 e 49 do projeto referem-se aos cargos de

Oficial

Dudiciário, especialidade Oficial de Dustiça, do Quadro de Pessoal

da

Secretaria

somente

do

Tribunal de Dustiça, caso em

que

a

extinção

poderá ocorrer depois de expirado o prazo de vigência

do

concurso público para seu provimento, fato que somente se dará

em

6/10/2011.

De

cargos

acordo com o art. 52 da proposição, o provimento de

de

Técnico Dudiciário fica condicionado

à

1.139

extinção

dos

cargos de Oficial ludiciário correspondentes, conforme determinado
no art. 1® do projeto.
O

art.

62 da proposição condiciona o provimento de

Técnico Judiciário, que também se visa

a

301

do art. 3®, à sua lotação, conforme deliberado pela

termos

de

cargos

Superior,

criar,

e à extinção, com a vacância, de 153 cargos de

dos

nos

Corte

Oficial

Judiciário e 148 cargos de Técnico Judiciário.
O

já

citado

Judiciário,
resolução

cujo

art.

3®

ainda

cria

100

provimento dependerá de sua

cargos

de

lotação,

da Corte Superior do Tribunal de Justiça.

Técnico

mediante

Nesse

caso,

trata-se de reserva que o Tribunal julga conveniente propor, a fim
de permitir o aumento do número de Oficiais de Justiça em comarcas
sobrecarregadas

e a instalação de novas comarcas.

Essa

condição

está explicitada no art. 7® da proposição.

O

art. 8®

do

projeto

determina

como

requisito

para

a

investidora no cargo de Técnico Judiciário, especialidades Oficial

bacharel em Direito. Aqui percebe-se a intenção do Tribunal em

de

Justiça e Oficial de Justiça Avaliador, a titularidade do grau

de
dar

efetividade à citada Resolução n® 48, de 2007, do CNJ, e

ao

disposto no art. 255-A da Lei Complementar n® 59, de 2001.

É oportuno ressaltar que o CNJ, por meio da Resolução n® 119,
de

28/9/2010,

Normativo

n®

acrescentou

revogou

a

Resolução n®

48, alterada

0007097-66.2009.2.00.000,

em

pelo

16/12/2009:

o art. 2® à resolução, determinando que os

deveriam,

Ato
este

Tribunais

no prazo de 60 dias, informar as medidas adotadas

para

cumprimento da resolução.

A

revogação

unânime

dos

Marcelo

da

Resolução

n® 48 foi

Conselheiros, que acataram

Neves

no

recurso

ao

o

motivada
voto

por

do

Procedimento

decisão

Conselheiro

de

Controle

Administrativo (PCA 00003879320102000000), sob o entendimento
que

a

citada resolução extrapola a competência do CNJ e

é

de
mais

adequado que uma decisão desse tipo seja tomada pelos Tribunais de
cada Estado, de forma que atenda às particularidades locais. Nesse
sentido,
as

o presidente do CNJ, Ministro Cezar Peluso, considerando

peculiaridades locais relativas à alocação de recursos humanos

para

o

provimento

especificidades

exigência

da

do

cargo

de

Oficial

de

Justiça

orçamentárias de cada Tribunal,

conclusão

de

curso de

nível

e

resolveu

superior

as

que

para

provimento do cargo de Oficial de Justiça, enquanto padrão

a

o

único.

pode

ser

prejudicial a administração judiciária em

circunstâncias,
Plenário

na

determinadas

e considerando, ainda, o que foi deliberado

113®

Sessão

Ordinária,

realizada

em

pelo

28/9/2010,

resolveu revogar a Resolução n® 48.
Em

que

confiada

pese

a

implemento

o novo entendimento do CND - Corte

missão
de

racionalizar

de

meios

o

orientar

os

órgãos

capazes de facilitar o

serviço

prestado

e

a

que

jurisdicionais
acesso

viabilizar

o

à

foi

no

Justiça,

aumento

da

produtividade dos serviços, com vistas a garantir a efetividade da

do

alteração

jurisdicional -,

prestação

quadro

Justiça

Oficial de

em

notadamente

ocupante

Com

de

a

proposição

carreiras

do

em

análise

Tribunal

de

relação ao trabalho de Oficial de

Avaliador, que passará a

à

luz

do

art. 143 do Código

de

propõe
Justiça,

Justiça

ser

e

exercido

de cargo de nível superior, com bacharelado em

efeito,

conhecimentos técnico-jurídicos para

a

de

por

Direito.

Processo

Civil,

verifica-se a importância da função do Oficial de Justiça, a
requer

qual

concretização

atividade jurisdicional. É com a atuação do Oficial de

da

Justiça,

determinada pelo Juiz, que o processo ganha efetividade.

Ademais,
análise

pelo

que

não cria

se pode constatar, o projeto de lei em

despesas imediatas

para o erário, conforme

asseverado pelo próprio Tribunal de Justiça, na
acompanha

a

proposta. O

mensagem que

provimento dos cargos de

Técnico

Judiciário somente será possível após a entrada em vigor da futura
lei, a realização de concurso público e, ainda, depois de ocorrida
a

extinção

de

cargos outros, o que somente se efetivará

com

a

vacância desses.

Nos

termos do art. 9® da proposição, o vencimento do servidor

designado para a função pública prevista no art. 10, ''caput'^ e §

is, '^b",

da

Lei n® 10.254, de 1990, fica fixado

no

padrão de

vencimento PJ-28, correspondendo ao inicial da carreira de Oficial

Judiciário, cargo ocupado pelos atuais Oficiais de Justiça.

e

absorvidas

serão

despesas com pessoal deverão ocorrer de forma paulatina

Novas

exercícios

pelo

orçamento

do

Poder

Judiciário

em que se efetivarem os provimentos. Por

essa

nos

razão,

justifica-se a redação proposta pelo art. 10 do projeto. Ressaltese,

por ser oportuno, que esse dispositivo também será objeto

de

análise da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Opera-se,

do

art.

a

de acordo com o art. 11, a revogação do

inciso

II

2® da Lei n® 13.467, de 2000, retroagindo os efeitos

revogação

com

da

ao dia 20/4/2010. Tal inciso determina a transformação,

vacância, de cargos de Técnico Judiciário da especialidade

Oficial de Justiça Avaliador em cargos de Oficial Judiciário, da

mesma

especialidade.

cargoSj

os

quais

O objetivo é barrar essa
passam

a

se

enquadrar

transformação
nas

de

modificações

legislativas em questão.
A

leij

publicação,

caso

aprovada^

entrará em

vigor

na

data

observadas a entrada em vigor em 6/10/2011,

de

sua

prevista

no art. 2^ do projeto, e a retroatividade de que trata o art. 11.
Se

não

proposta

há

inconvenientes

também

competência
Tribunal

de

não

para

de

apresenta

iniciar

Justiça,

e

o
a

ordem

vícios

processo
matéria

jurídico-material,

de

ordem

legislativo

compreende-se

a

formal.
é
no

mesmo
raio

A
do
de

competência normativa estadual.

Pelo

exposto,

e

considerando

que

a

esta

Comissão

cabe,

exclusivamente, o exame jurídico preliminar da matéria e que,
força

de

jurisprudência

pacífica do Supremo

Tribunal

por

Federal,

somente é facultada a apresentação de emenda parlamentar a projeto

de iniciativa do Tribunal de Justiça que não importe em aumento de
despesa

e

que guarde afinidade temática em relação à proposição,

apresentamos a seguinte conclusão.
Conclusão

Concluímos

pela

juridicidade,

constitucionalidade

e

legalidade do Projeto de Lei ns 4.631/2010.
Sala das Comissões, 11 de novembro de 2010.

Dalmo

Ribeiro Silva, Presidente e relator - Tiago

Ulisses

Sebastião Costa - Padre João - Antônio Júlio - Célio Moreira.

PL 4631 2010 - Assembléia de Minas

05/09/2019

TRAMITAÇÃO DE PROJETOS
PL 4631 2010 - PROJETO DE LEI

(7)Perguntas Freqüentes
Autor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Ementa: ALTERA OS QUADROS DE CARGOS DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA JUSTIÇA DE PRIMEIRO GRAU DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Texto Original

Situação atual: RETIRADO DE TRAMITAÇÃO
Locai: ARQUIVO

Regime de Tramitação: DELIBERAÇÃO EM DOIS TURNOS NO PLENÁRIO
/'

\

1

Apresentação

©

e)
1° turno nas
Comissões

1° turno no

Plenário

2° turno nas
Comissões

.y
2° turno no

Plenário

©
Redação final

0
Sanção,
promulgação ou
veto

- Comissões discutem o projeto e dão pareceres, com informações para orientar o Plenário

- Os pareceres podem sugerir emendas ao projeto original
- Comissão dara parecer sobre emendas que forem apresentadas no Plenário

07/12/2010
Local: PLENÁRIO

Ação: REQUERIMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONTIDO NO OTJ 19 2010, SOLICITANDO A RETIRADA DE TRAMITAÇÃO DESTE PROJETO. DEFERIDO.
ARQUIVE-SE O PROJETO. REQUERIMENTO PUBLICADO NO DL EM 14 12 2010, PÁG 73 COL 3.
18/11/2010

Local: COMISSÃO FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Ação: PRIMEIRO TURNO. RELATOR: DEP. UFAYETTE DE ANDRADA.
18/11/2010

https://www.almg.gov.br/atlvidade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2010&n=4631&t=PL&aba=js_tabTramitacao
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Local: COMISSÃO FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Ação: PRIMEIRO TURNO. RETIRADO DE PAUTA A REQUERIMENTO DO DEP. LAFAYETTE DE ANDRADA.
17/11/2010

Local: COMISSÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ação: PRIMEIRO TURNO. REUTOR: DEP. DÉLIO AAALHEIROS. PARECER PELA APROVAÇÃO COM Ã EMENDA 1. APROVADO PUBLICADO NO DL EM 19 11 2010, PÁG
109 COL 1. RECEBIDO NA FFO EM 17 11 2010.
10/11/2010

Local: COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Ação: PRIMEIRO TURNO. REUTOR: DEP. DALMO RIBEIRO SILVA. PARECER PEU CONSTITUCIONALIDADE, LEGALIDADE E JURIDICIDADE. APROVADO. PUBLICADO
NO DL EM 12 11 2010, PÁG 105 COL 2. RECEBIDO NA ÃPU EM 11 11 2010.
10/11/2010

Local: COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Ação: PRIMEIRO TURNO. RELATOR: DEP. DALMO RIBEIRO SILVA. PARECER PEU CONSTITUCIONALIDADE, LEGALIDADE E JURIDICIDADE. DISTRIBUÍDO EM AVULSO
O PARECER.
17/08/2010

Local: COMISSÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ação: PRIMEIRO TURNO. DISCUTIDO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA.
10/08/2010

Local: COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Ação: PRIMEIRO TURNO. RELATOR: DEP. DALMO RIBEIRO SILVA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO REGIMENTAL DO REUTOR.
03/08/2010

Local: COMISSÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ação: PRIMEIRO TURNO. REQUERIMENTO DO DEP. DÉLIO AAALHEIROS SOLICITANDO AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUTIR O PROJETO. APROVADO.
09/06/2010

Local: COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
Ação: PRIMEIRO TURNO. RELATOR: DEP DALMO RIBEIRO SILVA.
01/06/2010

Local: PLENÁRIO

Ação: PUBLICADO NO DL EM 3 6 2010, PÁG 47 COL 1. ÀS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, PARA PARECER. RECEBIDO NA CJU EM 7 6 2010.

https://www.almg.gov.br/atividade_pariamentar/framitacao_projetos/interna.htmi?a=2010&n=4631&t=PL&aba=js_tabTramitacao
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'^onáe/Zio OÁ^aotcma/cie Q^uóMça
RESOLUÇÃO N''48, de 18 DE DEZEMBRO DE 2007.

Dispõe sobre a exigência, como requisito

para provimento do cargo de Oficial de
Justiça, da conclusão de curso superior,
preferencialmente em Direito.

A PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no

uso de suas atribuições conferidas pela Constituição Federal, especialmente
o disposto no art. 103-B,§ 4°, inciso I;
CONSIDERANDO haver sido confiada ao Conselho Nacional de

Justiça a missão de orientar os órgãos jurisdicionais no implemento de

meios capazes de facilitar o acesso à Justiça, racionalizar o serviço prestado
e viabilizar o aumento da produtividade dos servidores, com vistas a

garantir a efetividade da prestação jurisdicional;
CONSIDERANDO o papel dos Oficiais de Justiça na concretização

da atividade jurisdicional como elemento de dinamização do trâmite

processual à luz dos princípios do contraditório, ampla defesa e da duração

razoável do processo, bem como a utilidade de deterem conhecimentos
técnico-jurídicos diante de ocorrência de situações imprevistas, durante o

cumprimento de mandados, e o disposto no artigo 144 do Código de
Processo Civil;

RESOLVE:

Art. 1® Determinar aos Tribunais que passem a exigir, como
requisito para provimento do cargo de Oficial de Justiça, a conclusão de

curso superior, preferencialmente em Direito.
Art. 2" Os Tribunais deverão, no prazo de 60 (sessenta) dias,

informar as medidas adotadas para cumprimento da presente resolução.
Art. 3° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Ministra Ellèn Gracie
Presidente

PL 5219 2014 - Assembléia de Minas

05/09/2019

TRAMITAÇÃO DE PROJETOS
PL 5219 2014 - PROJETO DE LEI

(7)Perguntas Freqüentes
Autor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA
OPINÍOES ENCERRADAS
Início: 20/05/2014

Ementa: ALTERA OS QUADROS DE CARGOS DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA JUSTIÇA DE
PRIMEIRO GRAU DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Texto Original

Término: 22/01/2015

125 A favor

Situação atual: ARQUIVADO

3 Contra
Total: 128

Local: ARQUIVO

Ver comentários

Regime de Tramitação: DELIBERAÇÃO EM DOIS TURNOS NO PLENÁRIO

©
Apresentação

©

0
1° turno nas
Comissões

r turno no

Plenário

2° turno nas
Comissões

©
2° turno no

Plenário

0

©
Sanção,

Redação final

promulgação ou
veto

- Deputados discutem e votam o projeto
- Antes de ser votado, o projeto voltará à análise de Comissão se receber emendas

31/01/2015

Local: PLENÁRIO
Ação: ARQUIVADO, FINAL DE LEGISLATURA.
18/12/2014

Local: COMISSÃO FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORC/VAENTÁRIA

Ação: PRIMEIRO TURNO. RELATOR: DER LAFAYETTE ANDRADA (REDISTRIBUÍDO). PARECER PELA APROVAÇÃO NA FORAAA DO SUBSTITUTIVO 1. APROVADO.
PUBLICADO NO DL EM 19 12 2014, PÃG 83.
https://www.almg.gov.br/ativldade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2014&n=5219&t=PL&aba=js_tabTramltacao
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18/12/2014

Local: COMISSÃO FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Ação: PRIMEIRO TURNO. RELATOR: DER ZÉ /ÃAIA (PROPOSIÇÃO REDISTRIBUÍDA). PRAZO REGIMENTAL DO RELATOR.
17/12/2014

Local: COMISSÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ação: PRIMEIRO TURNO. RELATOR: DER CÉLIO MOREIRA. PARECER PELA APROVAÇÃO NA FORAAA DO SUBSTITUTIVO 1. APROVADO. PUBLICADO NO DL EM 18 12
2014, PÁG 87. RECEBIDO NA FFO EM 17 12 2014.
16/12/2014

Local: COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Ação: PRIMEIRO TURNO. RELATOR: DER DALMO RIBEIRO SILVA (REDISTRIBUÍDO). PARECER PELA CONSTITUCIONALIDADE, LEGALIDADE E JURIDICIDADE, NA
FOR/AA DO SUBSTITUTIVO 1. APROVADO. PUBLICADO NO DL EM 17 12 2014, PÁG 42. RECEBIDO NA APU EM 16 12 2014.
22/05/2014

Local: COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Ação: PRIMEIRO TURNO. RELATOR: DER LEONÍDIO BOUÇAS (PROPOSIÇÃO REDISTRIBUÍDA).
20/05/2014

Local: PLENÁRIO

Ação: PUBLICADO NO DL EM 22 5 2014, PÁG 2. ÁS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
ORÇAMENTÁRIA, PARA PARECER. RECEBIDO NA CJU EM 22 5 2014.

htlps://www.almg.gov.br/atlvldade_parlamentar/tramltacao_projetos/lnterna.html?a=2014&n=5219&t=PL&aba=js_tabTramitacao
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REGISTRO DE REUNIÃO

LOCAI...: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
DATA: 18 de abrii de 2013
PARTICIPANTES:

Representantes da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:

Deputado Durval Ângelo, Deputado Sargento Rodrigues e Deputado
Rogério Corrêa.

Comissão de representantes do TJMG, composta pelo Des. Nelson Missias
de Morais; Des. Moacyr Lobato dc Castro Filho e Des. Adilson Lamouier;
Servidores Renato Cardoso Soares. íliíton Secundino AK'es, Neuza das

Mercês Rezende, Soraya Maria de Oliveira, Sidneia Amélia Simões.
Repre-sentantes do SERJUSMIG; Sandra Margarcth Silvestrini de Souza,
Luiz Fernando Souza e Rui Viana da Silva. Representantes do SINJUS:
Robert Wagner França, Jonas Pinheiro de Araújo e Wagner de Jesus
FeiTeira. Representantes do SíNDOJUS-MG: Wander da Costa Ribeiro,
Jonathan Porto Galdino do Carmo e Eder Geraldo da Silva.
ASSU.NTOS;

A comissão iniciou os trabalhos cumprimentando os Deputados presentes e
enaltecendo o compromisso social e democrático dos representantes do
Poder Legi.slativo, o que motiva, nesta ocasião, o entendimento. Ressaltou
que o Tribunal de Justiça tem grande apreço com o Parlamento mineiro,

onde todos os debates são recebidos com respeito. Renovou também o
respeito do Tribunal aos sindicatos, enfatizando que es.sas entidades são o
braço político dos servidores, cujo trabalho é silencioso e relevante para a
sociedade. Ressalvou também a comissão que o Tribunal é uma Instituição
técnica e encontra-se limitado por norTna.s fiscais, sobretudo o limite de
comprometimento da receita corrente líquida, estabelecido .na Lei de
Responsabilidade Fiscal em 6%, percentual que tem se mostrado
insuílcieme ao atendimento das reais necessidades do Poder Judiciário.

Prosseguiu com a assertiva de que as soluções propostas devem considerar
as possibil idade.s orçamentárias e fiscais presentes e futuras, inclusive
sujeitando-se a travas, que imporão o contingenciarnento de despe.sa.s que
extrapolarem essas possibilidades. Enalteceu a transparência do SfNJüS-N

t
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MG, a propósito de nota recentemente publicada com o intento de
comentar os esclarecimentos que hâviam sido prestados aos servidores pelo
Tribunal, a respeito das negociações desenvolvidas até então. Robert fez

uso da palavra para lembrar que os limites mínimos de melhoria saiarial já
haviam sido externados pelos sindicatos e enfatizou que os vencimentos
dos servidores são defasados em relação aos de outras instituições,

inclusive judiciárias. Pugnou pelo cumprimento da lei, no que diz respeito à
revisão gerai anual pelo IPCA integral. Afirmou sua expectativa de que o
Tribunal tenha outra proposta para ser levada à categoria. Sandra lembrou
da situação dos escrivães e contadores, que também tem expectativa de

implantação da gratificação de chefia e afirmou o entendimento dos
sindicatos de que, a despeito dos esclarecimentos prestados pelo Tribunal,
há condições de melhorar as propostas apresentadas. Wander falou sobre o
^1^

desejo dos sindicalistas de encerrar o movimento grevista, mas ressalvou
que é necessária a melhoria das propostas apresentadas. A. comissão ouviu
atentamente as colocações dos sindicatos e dirigiu-se aos deputados,
enaltecendo a coerência das reivindicações, mas prestou esclarecimentos

sobre a proposta inicial de reajuste escalonado, concluindo que o seu custo
é inviável, principalmente para exercícios futuros, por motivos fiscais.
Reafinnou que o Tribunal é um Poder essencialmente técnico e que não
tem capacidade econômica de atendimento de todas as demandas sindicais.

Enfatizou que as propostas do Tribunal registram ganho real para os ij
servidores. O Deputado Dtirval Ângelo fez uso da palavra, inicialmente J
referindo-se às origens sindicais dos parlamentares presentes e aludindo ao
seu propósito, nesta reunião, de intermediar o entendimento. Infonnou aos
presentes que os parlamentares presentes já haviam se reunido com o
Presidente do Tribunal, com um pedido ^speci_fmo de reabertura
negociações. Registrou, ainda, que a competência para deliberação quanto
às propostas é da Presidência do Tribunal, devenda-se computar também
como relevante conquista a união dos servidores e a sua capacidade de
mobilização. Por outro lado, é importante que o Tribunal compreenda que o

servidor não pode sair derrotado. Propôs que as contás do Tribuna^
permaneçam abertas, assim como seja transformada em mesa permanente^

comissão de Desen^^adores ora cDnstituída, para possibilitar

^

fs

prosseguimento das negociações. Noticiou que o aumento do valedanche é
ganho real, tanto que já desperta interesses de servidores de outras
instituições, em equiparação. Salientou que o valor do abono, em que pese

nâo atender à expectativa dos .servidores, abre um cenário de flexibilidade
futura. O Deputado Sargento Rodrigues salientou haver pontos consensuais
na pauta de reivindicações. Lembrou que o Tribunal assumiu o
compromisso de enviar substitutivo para a ALMG,elevando a revisão

anual para 6,42%. O reajuste do vale-lanche, a partir de julho, também ja e
compromisso do Tribunal (de R$ 440,00 para RS 710,00). Indagou se a
proposta de abono de R$ 100,00 reais seria aceita pelos sindicatos. Sandra
respondeu com o entendimento dos servidores de que haveria a

possibilidade alocar mais R$ 20 milhões para esse abono. O Deputado
Sargento Rodrigues informou que os servidores desejam ver o
remanejamento orçamentário desse valor, para aumentar o valor do abono.
Lembrou de outros dois pontos levantados pelos servidores: rediscutir o
níve! superior de escolaridade dos oficiais de justiça, considenuido-o ponto
de extrema justiça (no que foi seguido pelo Dep. Durval Ângelo),
adiantamento das despesas indenizatórias de transportes dos oficiais de
justiça par ao cumprimento de diligências. A comissão asseverou que essas

são propostas novas, não discutidas até aqui, mas que podem ser retomadas
em negociações posteriores. O Deputado Sargento Rodrigues salientou seu
entendimento de que o impasse está sobre o valor do abono, indagando se

lii condições do Tribuna! realizar um estudo sobre a incorporação íiilura do
abono. Entende que a possibilidade desse estudo é urna boa perspectiva
para os servidores. Indagou ainda se, em caso de transposição da alegada
verba de R$ 20 milhõespara pessoal, haveria a possibilidade de incorporála ao orçamento do Tribunal, para o futuro. Salientou, ainda, sobre a sua

constatação de que há necessidade de melhorar as condições de trabalho
dos servidores. A comissão esclareceu que o valor de R$ 100,00 para o

abono decorreu do aproveitamento do recurso disponível identificado para

supiemeritação, da ordem de R$ 32,5 milhões, contudo dele se deduzindo
R$ 22 milhões para ajustamento do percentual de revisão geral anual para
6,42%, a pedido dos próprios sindicatos. Salientou que as despesas
continuadas assumidas noMirente exercício se desdobram para exercici.

posteriores, multiplicadas pelo percentual de revisão geral anua! e
consideradas na integralidade do exercício, o que implica risco de

extrapolação de limites fiscais. Lembrou que o remanejamento dos recursos
internos (R$ 20 milhões) contraria orientação do CNJ, que não pode ser

desrespeitada pelo Tribunal, não obstante opiniões contrárias dos técnicos
que assessoram os sindicatos. O Deputado Sargento Rodrigues indagou se

há alguma outra proposta do Tribunal a ser apresentada. O Deputado
Durval Ângelo ponderou, por hipótese, sobre a apresentação de um
documento formal, a ser apresentado às assembléias dos servidores,

asseverando a transparência dos dados orçamentários do Tribunal,
enumerando as propostas que já são objeto de consenso, e, com relação ao
abono, afirmando que as negociações prosseguirão, A comissão acenou

cotn a possibilidade de instituir um abono percentual sobre o PJ 01, que
seria naturalmente indexado com as revisões gerais anuais. O Deputado

Sargento Rodrigues reiterou que gostaria de ouvir o Tribunal sobre a
possibilidade de avançar em sua proposia. A comissão asseverou a sua

postura de somente se pronunciar sobre possibilidades reais, não admitindo
a construção de propostas que não possam ser cumpridas futuramente.
Lembrou ainda que a participação dos sindicatos na elaboração

orçamentária,já reafirmada antes, representa uma quebra de paradigma. O
Deputado Sargento Rodrigues indagou, novamente, se não haveria

possibilidade de submeter ao Presidente uma sugestão de assumir o
compromisso de melhorar o valor do abono proposto. A comissão ressaltou
a necessidade de que os entendimentos havidos nesta reunião sejam
transmitidos com o devido compromisso às assembléias dos servidores. O
Deputado Sargento Rodrigues propôs a suspensão da reunião para que
consulte o Presidente. A reunião foi
os_Çrah^lm.
a comissão informou que consultou o Presidente do Tribunal, que admitiu o

envio da proposta de substitutivo ao PL 3878/2013, ampliando para 6,42%
o índice de revisão gera! anual. Enfatizou a necessidade de que os lideres
exerçam a sua liderança no sentido de, ao menos, suspender a greve. Além
disso, o Presidente assumiu o encargo de gerir os esforços devidos para
viabilizar o abono percentual de 14,28% sobre o valor atual do PJ 01, em

valor fixo para tod^-^ servidores, a partir de agosto de^20!3. A despes

montará, para o exercido de 2014, a mais de RS 40.000.000,00. Haverá

possibilidade de se avaliar a iBCorporaçao .flitura do abono, quando das
discussões da próxima data-base, em 2014. A reunião foi novamente

interrompida, para avaliação dos si.ndicâtos. Retomados os trabalhos, foram
acordadas com a comissão de desembargadores, com os representantes,

sindicais e cora os mediadores, Deputados Rogério Corrêa, Durval Ângelo

e Sargento Rodrigues, as .seguintes propostas, que serao^ submetidas âs
AGE's, desde que os servidores retornem ao trabalho: revisão gerai anual,, a

partir do mês de maio, pelo índice de 6,42% (valor previsto para o IPCA),
por meio de propo.sta, em forma de substitutivo, ao PL 3878/2013, em
tramitação na ALMG; abono de valor mensal de R$ 130,00, que
corresponde, atualmenle, ao percentual de 14,28% do valor do PJ O i,(R$
910,53), a ser implenientâdo na folha de agosio/2013 (que será paga no

inicio de setembro/2013), a ser reajustado era maio/20i4, pelo mesmo
percentual da data-base; os dias parados, considerando-se a data de
fechamento da folha, serão descontados e repostos era folha suplementar,

após a deliberação do fim da greve pelas AGE's^ coropensação,dos dias
parados será- feita através de bancos de horas oü férias, no prazo máximo de
6 mese.s, na forraa definida em escalâ organizada diretamente com â uhsfía
imediata do servidor e comunicada à Diretorit de Recursos Huisânos do

TJMG;ooni.relação »s priciais de justiça a. corapensâçâo se dará através
de cuiriprinieiito dos nxandados, de forma a ser definida cora a respectiva
direção do foro, çonsiderândo os mandados represados, nuin prazo máximo
de óO dias, e considorando-se ainda que os mandados novós deverão ser

etifnpridos no prazo fogsi) o Estado e os sindicatos desistirão
reciprocamente de todas as ações interpostas, que versam sobre a greve e
ainda, por parte do Estado, será feito o pedido expresso ds revogação das

multas;'O auxílio-aliinentação será ntajorado eni. Ri 270,00 a partir de l' de
julho do corrente ano (chegando a R$ 710,00), manieiido-se, a partir de
então, a equiparação com o valor pago aos magistrados; os sindicatos
submeterão às suas assembléias a utilização dos recursos remanescentes

para pagamento retroativo da equiparação do vaJe-lancha, considerando ser
um recurso ^plicavôl a gss^, fini; os sindicatos parlicipB,rao de forma efetiva

da elaboração e execuçãojo^rçamento. Faz parte iníe^ante deste acord^

9h

o entendimento havido com o SERJUSMíG, em reunião ocorrida no dia

9/4/2013. A discussão sobre o reajuste escalonado fica temporariamente
suspensa. O SíNDOJUS-MG solicitou o reenvio da propo.sta originai do PL
4631/2010 ao Poder Legislativo e do cumprimento da Res. 153/CNJ, no

que foi acatado pela comissão, desde que nao gere impacto orçamentário.
Solicitou ainda a composição de comissão de estudos quanto ao reajuste

cmergencial das verbas indenizatórias de transporte dos oficiais de justiça,

no que foi seguido pelo SERJUSMÍG. E.ncerrada a r^ni^o, foi feito o
presente registro, que vai assinado pelos presentes.O
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transporte, jornada de trabalho e outras. Solicitaram, também, que a Presidenca do

junto à Corregedoria Geral de Justiça, no sentido de rever as normas do Provimento 355/CGJ/2018.
especialmente com relação ao funcionamento das centrais de mandados e normas relativas ao
cumprimento de mandados e plantões. Ao ^nal, informaram que levarão os esclarecimentos prestados

pelo Sr. Superintendente Administrativo A^unto à Assembléia Geral Extraordinária da categoria, a ser
realizada em r/09/2018. Nada mais have[|da^i encerrada a reunião, da qual lavrou-se esta ata, que vai
assinada por todos os preseates-.::::,,..,^ >
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