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CONSULTORIA 

 

Dentre os serviços de consultoria prestados pelo escritório, 

destacam-se as seguintes questões suscitadas pela direção do 

sindicato, durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 

2017: 

 

Relatórios mensais: O Sindicato solicitou a elaboração de 

pedido de intervenção no processo nº 0026052-

47.2016.5.90.0000 em trâmite no Conselho Superior da Justiça 

do Trabalho, que trata dos relatórios mensais. 

 

PEC 287: O Sindicato solicitou a elaboração de requerimento 

administrativo ao Ministério da Fazenda para que forneça os 

cálculos atuariais que justifiquem (ou não) a PEC 287/2016. 

 

PEC 287: O Sindicato impetrou Mandado de Segurança 

perante do Supremo Tribunal Federal, para pretende obstar a 

tramitação da Proposta de Emenda Constitucional nº 287, de 

2016, anulando-se os atos praticados até então, porque a 

proposta não foi acompanhada do prévio estudo atuarial, 

violando-se formalidade processual legislativa prevista nos 

artigos 40 e 201 da Constituição da República de 1988 e artigo 

1º da Lei 9.717, de 1998, que também exige prévia discussão e 

aprovação colegiada (Conselho Nacional de Previdência 

Social), com participação dos trabalhadores, requisito previsto 

no artigo 10 da Constituição e nos artigos 3º, 4º e 5º da Lei 

8.213/91. 

 

PEC 287: O Sindicato solicitou a elaboração de habeas corpus 

preventivo, para garantir o livre acesso ao local das votações 

da PEC 287/2016, inclusive o plenário, da Câmara dos 

Deputados, aos diretores. 

 

PEC 287: O Sindicato solicitou a elaboração de intervenção 

na ADPF 415, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, bem 

como que seja oficiado o Relator Ministro Celso de Melo 

requerendo o julgamento da liminar urgente.  

 

EC 41: O Sindicato solicitou a elaboração de pedido de 

intervenção como amicus curiae nas ADIN 4889, 4888, 4887, 

que tratam da EC 41. 

 

 

Lei 13.317: O Sindicato solicitou a elaboração de recurso 

administrativo contra decisão do Tribunal Regional do 

Trabalho da 3ª Região, que indeferiu requerimento 

administrativo para que sejam dados os efeitos concretos 

advindos da publicação da lei 13.317/16, ou seja, efeitos 

financeiros a partir de 1º de junho de 2016, contemplando-se 

integralmente o reajuste remuneratório dos filiados, inclusive 

com efeitos retroativos, nos exatos termos em que autorizou a 

Lei Orçamentária Anual de 2016 (Lei 13.255/2016). 

 

Licença prêmio: O Sindicato solicitou a elaboração de Nota 

Técnica com análise e sugestão (se houver) de impugnação 

prévia por MS de deputado à PL (vício de processo legislativo 

ou algum vício formal).  Conseguintemente, a Assessoria 

elaborou, também, proposta de emenda modificativa ao PL. 

 

PEC 55: O Sindicato solicitou a elaboração de parecer para 

dar ao STF parâmetros para Confecção do Orçamento 

respeitando a PEC 55, mas contemplando o reajuste salarial. 

 

Coronel Fabriciano: O Sindicato solicitou a elaboração de 

recurso administrativo, contra decisão que indeferiu 

requerimento administrativo elaborado em favor dos filiados 

vinculados ao TRT da 3ª Região para que sejam seguidas as 

disposições do Regimento Interno no que toca à nomeação 

para cargos em comissão e funções comissionadas. 

 

Diárias com IT: O Sindicato solicitou a elaboração de pedido 

de intervenção como interessado nos processos 

administrativos SEI nº 0018553-30.2016.4.01.8000 e SEI nº 

0005359-02.2017.4.01.8008 em trâmite no Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, que tratam da alteração da IN 14/11, 

para acrescentar redação que inclua as normas do CJF sobre 

IT dos oficiais de justiça, de forma que as harmonize com os 

pedidos de diárias.  

 

Liberação de reuniões: O Sindicato solicitou a elaboração de 

Pedido de Providências ao Conselho Superior da Justiça do 

Trabalho para que o Conselho Superior da Justiça do Trabalho 

edite regulamento a fim de permitir aos membros da diretoria 

executiva sindical que possam participar de reuniões, 

sobretudo as relacionadas às Comissões do próprio Tribunal 

Regional do Trabalho da 3ª Região, das que fazem parte os 

citados diretores, e eventos sindicais, dispensados de 

compensação da jornada de trabalho.  
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Eleições do Sindicato: O Sindicato solicitou a elaboração de 

Nota Técnica sobre a Legalidade do Processo Eleitoral pela 

via eletrônica. 

 

Reajuste dos auxílios: O Sindicato solicitou a elaboração de 

Pedido de Providências ao Conselho da Justiça Federal, 

Conselho Superior da Justiça do Trabalho, Superior Tribunal 

Militar e Tribunal Superior Eleitoral, afim de que seja feito 

pagamento retroativo do reajuste do Auxílio-Alimentação e 

Auxílio Pré-Escolar, tendo em vista as disposições constantes 

da Portaria 297/2016. 

 

Energia elétrica: O Sindicato solicitou a elaboração de 

análise sobre a possibilidade de ajuizar ação para pedir 

repetição de indébito tributário, referente ao ICMS pago pela 

entidade, incidente sobre a tarifa de energia elétrica. 

 

Licença para tratamento de saúde: A Assessoria elaborou 

Nota Técnica acerca das discrepâncias de prazos para que 

sejam concedidas licenças médicas, sem a necessidade de 

passar por junta médica oficial, nos casos de servidores e 

magistrados, conforme postas pelas orientações presentes 

Cartilha de Orientação sobre a Instrução Normativa n. 25/2016 

– LICENÇAS. 

 

NOVAS AÇÕES 

 

IT para grevistas: O Sitraemg vai ajuizar ação coletiva para 

cobrar a indenização de transporte para os grevistas da Seção 

Judiciária de Minas Gerais que colocaram o serviço em dia. 

 

EXECUÇÕES  

 

A assessoria cuida de alguns processos de execuções coletivas 

de interesse dos filiados ao sindicato, dos quais destacam-se os 

seguintes movimentos durante os meses de janeiro, fevereiro e 

março de 2017: 

 

Quintos de FC: Até o presente momento, a assessoria 

distribuiu 603 execuções individuais. 

 

Gae Fictícia: Até o presente momento, a assessoria distribuiu 

29 grupos de execução e mais 22 execuções individuais. 

 

CASOS INDIVIDUAIS 

 

A equipe do escritório em Belo Horizonte realizou 330 

atendimentos de filiados, durante os meses de janeiro, 

fevereiro e março de 2017. 

Foram ajuizadas ações, apresentados requerimentos, 

interpostos recursos administrativos e respondidas consultas. 

Desses casos individuais, destaca-se o seguinte: 

 

Remoção por Motivo de Saúde: A assessoria elaborou 

pedido de reconsideração e recurso administrativo, a respeito 

de pedido de filiado, cujo objetivo é conseguir uma remoção 

para tratamento da própria saúde. 

 

Desvio de Função: A assessoria elaborou recurso 

administrativo contra desvio de função ocorrido em caso de 

servidor que recebeu função FC 2 ao invés de FC 5. 

 

Devolução de FC: A assessoria elaborou recurso 

administrativo contra decisão de Tribunal que retirou FC de 

servidor que estava em tratamento de saúde. 

 

Concessão de Horário Especial: A assessoria elaborou 

requerimento administrativo objetivando a concessão de 

horário especial para servidora que possui filho portador de 

deficiência. 

 

Revisão de Processo Administrativo: A assessoria ingressou 

com pedido de revisão de decisão administrativa que cassou a 

aposentadoria de um filiado. 

 

Indenização de Férias: A assessoria elaborou requerimento 

administrativo cobrando indenização de férias para servidor, 

que não pôde goza-las enquanto estava no quadro de órgão 

para o qual trabalhara anteriormente. 

 

CONTENCIOSO 

 

Durante os meses de dezembro de 2016, janeiro e fevereiro de 

2017, a equipe do contencioso do escritório analisou e 

processou 92 intimações para processos judiciais que tramitam 

em nome do sindicato e de seus filiados, assim discriminado o 

movimento:  

 

Dezembro 

 

Providência processual Quantidade 

Petição Incidental 7 

Instrução  9 

Manifestação 1 

Embargos de declaração 3 

CR de embargos de declaração 2 

CR de apelação 1 

Total 23 

 

Janeiro 

 

Providência processual Quantidade 

Manifestação 2 

Instrução 2 

Petição Incidental 1 

Total 5 

 

Fevereiro 

 

Providência processual Quantidade 

CR de embargos de declaração 1 

Embargos de declaração 23 

Instrução 27 

Manifestação 17 

Memorais  2 

Petição Incidental 14 

Total 84 
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