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Agora é a hora de soltar a voz!
Pela aprovação da  

PEC190 e a data-base

Recentemente a categoria viu começar 
a ganhar forma uma de suas maiores 
aspirações: a data-base.  
Os avanços na tramitação da PEC 190 
também sinalizam para a realização 
de mais um grande sonho: a isonomia 
entre os Servidores do Poder Judiciário, 
que embora uno, trata com grande 
desigualdade seus trabalhadores.
Isto demonstra que toda luta vale a pena.  
E que, para travar o bom combate,  
é preciso vontade, união e mobilização!
 
Veja nas páginas 4 e 10 a atuação 
do SERJUSMIG pela valorização da 
categoria.

Chapa única: Categoria referenda trabalho da atual diretoria. Página 13

Mobilização dos Sindicatos 
garante suspensão do 

processo de alteração do 
Plano de Carreiras.

Página 10

Sindicato convoca 
os Servidores 

para Assembleia 
Geral.

Página 2

Na primeira reunião do ano com 
o presidente do TJ, SERJUSMIG 

retoma negociações da pauta de 
reivindicações da categoria.

Página 10
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ste ano os Servidores do Ju-
diciário mineiro terão muitas 
batalhas pela frente. Assun-

tos de extrema importância para 
a categoria estão em debate (no 
TJMG e nos Legislativos Federal 
e Estadual) e precisam contar 
com a efetiva mobilização desta 
para que os resultados desejados 
sejam alcançados.

E, para organizar a luta, o 
SERJUSMIG convoca a categoria 
para mais uma Assembleia Geral, 
pois, é neste espaço democrático, 
que a categoria poderá deliberar 
a melhor forma de se preparar 
para os embates.

Em função da posse da nova 
Diretoria haver ocorrido em 12 
de março, e o estatuto do Sindi-
cato exigir a publicação de edital 
com antecedência mínima de 
cinco dias em jornal periódico, 
para que não se alegue falta de 
antecedência para a convocação, 
a data escolhida para a próxima 
AGE foi 1º de maio (Dia do Tra-
balhador).

O SERJUSMIG espera que um 
grande número de Servidores 
compareça à Assembleia, opine 
e decida sobre as formas de luta 
a serem adotadas em prol do al-
cance dos objetivos.
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Presidente

É hora de 
organizar a luta

SERJUSMIG convoca 
a categoria para mais 
uma Assembleia Geral

O SERJUSMIG - Sindicato dos Servidores da Justiça do 
Estado de Minas Gerais, através de sua Presidente, Sandra 
Margareth Silvestrini de Souza, nos termos dos artigos 2º, 
inciso III, 4º, 5°, 6°, inciso VI, e art. 15º, inciso III do Estatuto 
da Entidade, convoca todos os seus sindicalizados para a 
Assembleia-Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 1º 
de maio de 2010(sábado), às 9h30min, na 1ª convocação, 
com o número regimental, e às 10h, na 2ª convocação, com 
o número de participantes, no Auditório do Colégio Monte 
Calvário, sito à Rua Bernardo Guimarães, s/nº - Bairro: 
Barro Preto, BH/MG, para discutirem sobre o andamen-
to das reivindicações da categoria, dentre elas o ADE, os 
dispositivos da Lei 105/2007 (gratificação do Escrivão e 
Contador e bacharelado em Direito para os Oficiais de 
Justiça), a data-base (PL nº4389/2010); apontamento de 
vagas no edital de promoção vertical; alterações do plano 
de carreiras; Resoluções 88/2009 do CNJ – que majora a 
carga horária dos Servidores; e 48/2007; Adicional de Pe-
riculosidade – PL na ALMG nº 3797/09; PEC 190/2007  e, 
ao final dos debates, deliberarem sobre as formas de luta 
que deverão ser desencadeadas em prol do alcance dos 
objetivos da categoria

Belo Horizonte, 10 de abril  de 2010.

(a) Sandra Margareth Silvestrini de Souza
Presidente
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erca de 500 Assistentes So-
ciais Judiciais se reuniram 
no Hotel Grandarrel, em 

Belo Horizonte, entre os dias 24 e 
26/3, na 7ª edição do Encontro da 
classe, realizado pela EJEF.

Na data de 25/02, o SER-
JUSMIG participou do evento, 
apresentando aos Assistentes 
Sociais um resumo dos principais 
assuntos de interesse da categoria, 
dentre eles: PEC190/07; processo 
administrativo, Ação Judicial  e 
projeto de lei tratando sobre o 
adicional de periculosidade; ver-
ba indenizatória; reajuste, ADE e 
Plano de Carreiras..

A presidente, Sandra Silvestri-
ni, os vices, Luiz Fernando Souza 
e Rui Viana, e a diretora social do 
SERJUSMIG, Ana Maria Bertelli, 

C

SERJUSMIG participa do VII Encontro 
dos Assistentes Sociais

À dir., cerca de 
500 Assistentes 

Sociais do 
Judiciário 
do Estado 

comparecem ao 
VII Encontro em 

BH

o trabalho do Sindicato em favor 
das reivindicações da categoria.

Ao final, a plenária sugeriu, e 
prontamente foi providenciado 
pelo SERJUSMIG, um documen-
to que foi subscrito por todos os 
presentes, em favor da aprovação 
do Projeto de Lei (3797/09) que 
tramita na Assembleia Legislativa 
e que recebeu uma emenda, por 
iniciativa da entidade, garantindo 
o adicional por periculosidade à 
classe.

Sob aplausos, a diretoria agra-
deceu aos Assistentes Sociais pela 
oportunidade e parabenizou-os 
pela organização e união, con-
clamando-os a permanecerem 
inteirados e engajados nas lutas 
empreendidas pelo Sindicato em 
defesa dos direitos da categoria.

além da exposição de assuntos, 
esclareceram algumas dúvidas 
apresentadas à mesa.

Durante quase 40 minutos, 
os Assistentes Sociais puderam 
conhecer um pouco mais sobre 

EJEF promove curso para 
Comissários da Infância

Em reunião com o 
desembargador Reynaldo 
Ximenes, SERJUSMIG 
solicita treinamento para 
Comissários da Infância e 
da Juventude

tendendo a uma reivindica-
ção antiga do SERJUSMIG, 
reiterada várias vezes em 

reuniões, além de ofícios, a EJEF 
promoveu um curso para Comis-
sários da Infância e da Juventude, 
aberto aos efetivos e voluntários, 
com a metodologia de Educação 
a Distância (EAD). A realização 
do curso fez parte do rol de rei-
vindicações prioritárias da classe 
apresentada no último Encontro 
de Delegados do SERJUSMIG.

O curso iniciou-se 
no dia 22 de fevereiro, 
com carga horária de 
10 horas. Foram ofere-
cidas 100 vagas para a 
primeira turma. 

A EJEF informou 
que nas primeiras ho-
ras da abertura do 
processo de inscri-
ção as cem primeiras 
vagas já tinham sido 
preenchidas. Diante da enorme procura, a Co-
ordenação de Formação Inicial do TJ - COFAC 
- anunciou a abertura de três novas turmas 
ainda para este ano. 

Para Marcelo de Melo Vieira, Comissário 
da Vara da Infância e da Juventude de Belo 
Horizonte, o curso a distância promovido 
pela EJEF está sendo muito importante e bem 
proveitoso, afinal, além de esclarecer dúvidas 

sobre os assuntos do comissa-
riado, permite também que os Servidores 
troquem experiências com os diversos colegas 
do interior do Estado.

O SERJUSMG destaca a importância de a 
EJEF dar ênfase a este tipo de trabalho, como 
forma de investimento permanente no treina-
mento dos Servidores, o que resulta em bons 
frutos para os treinados e, em especial, para a 
prestação jurisdicional.

Adicional de 
periculosidade 
parado na ALMG

O Projeto de Lei nº 3797/2009 – que, 
a partir de emenda do SERJUSMIG, caso 
aprovado, instituirá o adicional de pericu-
losidade para os Técnicos Judiciários, das 
especialidades: Assistente Social Judicial, 
Oficial de Justiça, Psicólogo e aos Oficiais 
Judiciários, das especialidades: Comissá-
rio da Infância e de Juventude e Oficial 
de Justiça, está pronto para votação em 
plenário. 

Entretanto, para melhor discutir o as-
sunto e tentar angariar apoio na aprovação 
do PL no plenário, o deputado Sargento 
Rodrigues solicitou uma audiência pública 
na Comissão de Administração Pública.

Em contato com a assessoria do par-
lamentar, ainda não havia sido agendada 
data para a audiência.

Além disso, a pauta do plenário en-
contra-se obstruída, fato que impede a 
tramitação de vários projetos.

O SERJUSMIG continua acompanhando 
o andamento do Projeto, no contato com 
o deputado Sargento Rodrigues, recebeu 
a garantia de que teria voz na Audiência 
Pública para defender a implementação do 
adicional aos Servidores.

É importante que também os Servido-
res estejam em processo permanente de 
mobilização, enviando mensagens aos de-
putados pedindo-lhes apoio na aprovação 
do PL, com a subemenda nº 2 da Comissão 
de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
(sugerida pelo SERJUSMIG).

À esq., Diretoria parabeniza 
os Assistentes Sociais pela 
organização do evento

A



SERJUSMIG integra a luta nacion

Diretores discutem frentes de luta para a aprovação da PEC190, em diversas reuniões da Fenajud

a quarta-feira (3/3), a Câmara Fede-
ral recebeu um grande número de 
lideranças sindicais e servidores dos 

Judiciários de vários Estados para a audiência 
pública que tratou sobre a PEC 190/07.

A repercussão da Audiência, na avaliação 
de todos (lideranças e deputados) foi muito 
positiva. Encerrada a mesma, a mesa anunciou 
que outra audiência deveria ser realizada até o 
dia 1º de abril, desta vez, para ouvir o “outro 
lado”.

Já no dia 23/3, a assessoria do relator de 
PEC informou que não haveria a audiência, 
pois o “outro lado” não mostrou interesse.

Comissão Especial aprova 
parecer sobre PEC 190

Após intenso trabalho por parte dos di-
retores da FENAJUD, João Ramalho (diretor 
Jurídico) e Josafá Ramos (diretor de Comu-
nicação), o deputado Manoel Júnior (PMDB-
PB), relator da PEC na Comissão Especial da 
Câmara Federal, comprometeu-se em emitir e 
colocar sob votação seu relatório para votação 
da Comissão Especial  na data de  7 de abril.

Cumprindo o compromisso firmado, o re-
lator apresentou para votação seu relatório em 
audiência da Comissão Especial no dia 07/04, 
porém, não absorveu neste a emenda que 
garantia, já no texto da PEC, isonomia salarial 
entre Servidores dos Judiciários Estaduais e 
os do Federal, limitando-se a manter o texto 
original da mesma e acrescentando apenas 
um prazo, de 360 dias, para que o Supremo 
Tribunal Federal encaminhe ao Congresso o 
Estatuto único dos Servidores do Judiciário.

O SERJUSMIG se fez presente na audiência 
da Comissão Especial, representado pelo Con-
selheiro Fiscal Tadeu José da Rocha e o funcio-
nário Franklin Almeida. A entidade teve que 
se dividir para acompanhar também a votação 
da Corte Superior acerca da Resolução 88 do 
CNJ e a participar da reunião da Comissão que 
elabora o planejamento estratégico do TJMG 
para os próximos cinco anos.

Nova reunião deve ser convocada pela 
Fenajud para tratar sobre o assunto, e nesta o 
SERJUSMIG irá reiterar seu posicionamento 
de que deve haver continuidade do traba-
lho pela inserção de emenda que estabeleça 
desde já, diretrizes que garantam a isonomia 
pretendida.

A PEC agora está pronta para votação em 
plenário, sendo de extrema importância a mo-
bilização dos Servidores de todos os Estados 
quando a matéria for pautada. 

Sindicato se faz presente 
O SERJUSMIG participou da audiência 

pública, da votação do relatório e de todas as 
reuniões convocadas pela Fenajud para tratar 
sobre o assunto e continuará persistindo em 
ações que possam levar à aprovação da PEC 
190/07.

Sindicatos intensificam luta unificada
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N

Diretoria do SERJUSMIG durante a  audiência pública da PEC 190 em Brasília, em 3/3

SERJUSMIG entrega abaixo-assinados aos deputados da Comissão Especial, em 9/12

SERJUSMIG entrega abaixo-assinados  
ao deputados Elismar Prado, em 9/12

Representantes do Sindicato comparecem 
à audiência de instalação da Comissão 

Especial, em 9/12



O SERJUSMIG tem dedicado grande 
espaço em seu site e no jornal informati-
vo para tratar sobre a PEC 190/2007 que, 
se aprovada, viabilizará a instituição do 
Estatuto único dos Servidores do Poder 
Judiciário.

Tem, de igual forma e intensidade, 
participado de todas as reuniões e deba-
tes na Fenajud – Federação Nacional dos 
Servidores Públicos - e também na Câmara 
Federal em Brasília, onde inclusive con-
versou pessoalmente com os deputados 
da Comissão Especial designada para 
emitir parecer sobre a PEC, entregando-
lhes abaixo-assinados com milhares de 
assinaturas dos Servidores da Justiça da 
1ª Instância de Minas.

al pela aprovação da PEC190/07

os dias 4 e 5/3, os tra-
balhos na FENAJUD 
continuaram com uma 

série de discussões sobre a PEC 
190, incluindo uma avaliação 
acerca da audiência pública 
da véspera, e também sobre 
a reforma do estatuto da Fe-
deração.

Em paralelo, advogados 
e assessores jurídicos das 
entidades sindicais (coletivo 
jurídico) debateram questões 
jurídicas que envolvem inte-
resses dos Servidores (carga 
horária; texto da PEC 190; 
Processos Administrativos, 
etc...) O assessor jurídico, Dr. 
Guilherme Versiani, represen-
tou o SERJUSMIG no grupo de 
discussões.

O SERJUSMIG, que na 
audiência pública (3/3) este-
ve representado por Sandra 
Silvestrini (presidente); Luiz 
Fernando Souza (1º vice), Rui 
Viana (2º vice), Tatiana Bor-
ges (sub-diretora Financeira), 
Denise Campos (diretora 
secretária), Théo Lellis (sub-
diretor de recreação, esporte 
e lazer) e Simone Salgado (di-

Criou no site da entidade um link ex-
clusivamente destinado a elevar a PEC 
190/2007 à condição de 1ª no ranking 
das proposições mais acessadas na pági-
na da Câmara Federal. No momento da 
criação do link, num espaço de poucos 
dias, a PEC, que estava no 5º lugar das 
mais acessadas, saltou para o 4º. Até o 
fechamento desta edição, a PEC já se 
encontrava em 3º lugar.

O fato é que, o mínimo que os Servi-
dores dos Judiciários dos Estados que 
sonham com melhores condições de tra-
balho e objetivam equiparar-se um dia 
aos da Justiça Federal podem fazer neste 
momento, é demonstrar aos deputados 
Federais o interesse na matéria.
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PEC 190/2007

Sem mobilização, não alcançaremos vitória
A forma de fazê-lo é acessando todos os 

dias, se possível mais de uma vez, o link 
em destaque na página do SERJUSMIG, 
destinado especificamente à mesma. 

Sem mobilização, não há vitória possí-
vel de ser alcançada.

Reclamar, criticar, se lamentar, arru-
mar culpados, são ações que por si só não 
aprovam projetos, não reajustam salários, 
não melhoram as condições de salários 
dos Servidores.

É a mobilização que move as coisas. A 
união, por sua vez, torna a mobilização 
mais forte e esta, mais possível que os 
objetivos se concretizem.

Representantes de vários sindicatos posam para a foto final  
após encerramento do Congresso da Fenajud

Vice-presidente do SERJUSMIG, 
Rui Viana, defende garantias 

de diretrizes mínimas a 
serem seguidas pelo Supremo 

quando da elaboração e 
encaminhamento de projeto 

de Lei ao Congresso Nacional 
versando sobre o Estatuto

Congresso da Fenajud discute  
repercussão da Audiência Pública

N retora de relações públicas), 
nos trabalhos sequenciais (4 e 
5/3), manteve-se representa-
do pelos vice-presidentes, Rui 
Viana e Luiz Fernando Souza, 
além do assessor jurídico, Dr. 
Guilherme Versiani.
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SERJUSMIG interage com 
novos Servidores durante 
treinamento da Ejef

Presidente do SERJUSMIG, Sandra Silvestrini,  
fala da constante luta do Sindicato

o dia 24/2, a presidente 
do SERJUSMIG, Sandra 
Silvestrini e os vices, 

Luiz Fernando Souza e Rui 
Viana, compareceram a mais 
um Serin, promovido pela Ejef, 
para apresentar o SERJUSMIG 
e interagir com 100 Servidores 
que ingressaram no último 
concurso do TJMG.

Em sua palestra, Sandra 

Treinamento para os contadores 
deverá acontecer em abril

SERJUSMIG reiterou à 
EJEF a necessidade da 
realização de um curso de 

reciclagem para os Contadores 
Judiciais de Minas Gerais. Esta 
reivindicação foi confirmada pelos 
Contadores no último Encontro 
de Delegados do SERJUSMIG, no 
final do ano passado.

Em contato com a EJEF, por 
meio da Diretora Executiva da 

Remoção

TJ estabelece os critérios para a 
remoção dos Servidores
Desde que anunciada a intenção do TJMG em publicar novo edital para concurso (no final de 
2009), o SERJUSMIG manteve vários contatos com a Ejef e Dearhu para garantir prioridade às 
remoções dos atuais Servidores.
A reivindicação foi atendida na publicação do edital do concurso (em 22/12), e, posteriormente, 
consolidada com a regulamentação através da Portaria 2394/2010.

Na primeira quinzena de janeiro 
(15), o Tribunal de Justiça publicou a 
Portaria 2394/2010 estabelecendo cri-

térios para a remoção dos Servidores.
A portaria atende à uma reivindicação do 

SERJUSMIG, garantindo prioridade para a 
remoção de Servidores em exercício, antes de 
a vaga ser disponibilizada para preenchimento 
por aprovados no concurso (diferente do que 
aconteceu no edital de concurso público ven-
cido em 10/01/2010).

A Portaria prevê que haverá levantamento 

e publicação mensal das vagas existentes (até 
o 5º dia útil). Até o momento o TJ já publicou 
três editais, que estão disponíveis no site www.
serjusmig.org.br.

Inscrição

Os Servidores interessados em remover-
se para as Comarcas com vagas apontadas 
nos editais devem se inscrever no Processo 
Seletivo de Remoção mediante preenchimen-
to de formulário eletrônico, disponível na 

intranet do TJMG, no menu pessoal, opção 
Remoção/Candidato.Vale ressaltar que  é 
vedada a realização de mais de uma inscrição 
por Servidor.

Esta é mais uma conquista do SERJUS-
MIG em favor das centenas de Servidores 
que, por motivos diversos, aspiram mudar 
de Comarca.

A atitude tomada pelo atual presidente 
ao expedir a Portaria e os editais, demonstra, 
conforme sempre defendeu o SERJUSMIG, um 
ato de valorização dos já Servidores da Casa.

Escola, Mônica Sá e da Gerente 
de Formação Permanente, Thel-
ma Regina Cardoso, o Sindicato 
foi informado de que, por orien-
tação da Corregedoria Geral 
de Justiça, não há como fazer 
o Encontro antes da publicação 
do  novo Provimento  de Custas, 
que, embora já tenha sido atuali-
zado, necessita passar ainda por 
uma revisão. 

Além disto, esclarecem que o 
“Sistema Liquida” também está 
sendo remodelado pela área de 
Informática. 

De tal forma, seguindo a 
orientação da Corregedoria, a 
EJEF aguardará primeiro estas 
atualizações para, a seguir, rea-
lizar o curso de reciclagem dos 
Contadores.

A previsão é de que o treina-

mento ocorra no início do mês de 
abril deste ano. 

A gerente de formação perma-
nente esclarece que “a EJEF está 
também ansiosa por este treina-
mento, pois sabe da necessidade 
do mesmo, e que acompanhará o 
trabalho de atualização para que 
possa realizar o mais breve possí-
vel  o  “tão esperado Encontro de 
Contadores”.

demonstrou as principais con-
quistas do SERJUSMIG e o 
trabalho contínuo realizado 
pelo Sindicato em prol dos 
Servidores.

Além disso, levou aos par-
ticipantes as últimas infor-
mações acerca das principais 
reivindicações da categoria: 
ADE, reajuste, promoção ver-
tical, dentre outros.

N

O

N
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O SERJUSMIG ajuizou ações coletivas referentes à isenção de imposto de 
renda sobre a parcela referente ao abono permanência, bem como para o seu 
correto pagamento à razão de 20% e não 11% e a exclusão da remuneração 
de substituição da base de cálculo para a incidência da contribuição 
previdenciária de 11%.

Desvio de função

Sindicato solicita providências  
e Servidores de Contagem devem 
retornar às lotações de origem

onforme noticiou o site do Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ), 
o Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais tem 60 dias, a contar da data 
de publicação, para providenciar o 
retorno às lotações de origem, de Co-
missários da Infância e da Juventude 
atualmente em exercício na Comarca 
de Contagem. 

A determinação partiu de um Pe-
dido de Providência feito pelo SER-
JUSMIG (pedido de providências nº 
0005709-31.2009.2.00.0000) ao CNJ em 
outubro de 2009, no qual apontava 
inúmeras irregularidades de desvio de 
função no Judiciário mineiro.

No dia 10/2, durante a 98ª sessão 

plenária do CNJ, os conselheiros 
julgaram parcialmente procedente a 
solicitação do Sindicato.

Isso porque, o SERJUSMIG reivin-
dicou o retorno às lotações de origem 
dos Servidores de todas as comarcas 
do estado que se encontrassem em 
desvio de função.

Mas, na avaliação dos conselheiros, 
os fatos e fundamentos jurídicos do 
pedido apontavam concretamente 
irregularidades funcionais apenas em 
relação aos comissários da Comarca 
de Contagem. 

De acordo com o processo, o pró-
prio TJMG reconhecera a ocorrência de 
desvio de função de seis comissários 

SERJUSMIG ajuiza três Ações Coletivas 
nas Justiças Federal e Estadual

o final de 2009, o SERJUSMIG 
ajuizou 3 Ações Coletivas, 
sendo 2 (duas) na Justiça Esta-

dual e 1 (uma) na Justiça Federal.
A primeira Ação foi distribuída 

perante à Justiça Federal em face da 
União, visando reconhecer o direito à 
isenção do Imposto de Renda sobre o 
Abono Permanência, bem como ao re-
cebimento dos valores eventualmente 
descontados. O processo tramita na 
18ª Vara Federal de Minas Gerais, 
sob o número 2009.38.00.028.206-
3.

A segunda Ação está em curso 
na 1ª Vara da Fazenda Pública 
Estadual da Comarca de Belo Ho-
rizonte, sob o nº 0024.09.691.515-2 
e visa reconhecer o direito dos 

Servidores de perceberem o Abono 
Permanência na proporção de 20%, 
conforme dispõe a Constituição Esta-
dual, e não 11%.

A terceira Ação tramita na 3ª Vara 
de Feitos Tributários do Estado da 
Comarca de Belo Horizonte, sob o nº 
0024.09.725.271-2, e visa reconhecer o 
direito dos Servidores que exercem a 
substituição, de que a remuneração 
(de substituição) não integre a base 
de cálculo para fins de contribuição 
previdenciária de 11%. 

Para acompanhar o andamento 
destas e de dezenas de outras 
Ações patrocinadas pelo SER-
JUSMIG, os Servidores podem 
acessar o site da entidade, link> 
Ações Judiciais.

da comarca de Contagem. Porém, o 
tribunal decidiu manter os Servidores 
na mesma situação argumentando 
“motivação pelo interesse público e 
prejuízo da prestação jurisdicional”. 
“Tal fato não tem o condão de elidir 
que o desvio de função dos Comis-
sários da Infância e da Juventude na 
Comarca de Contagem viola efetiva-
mente os princípios da legalidade e 
da moralidade insculpidos no artigo 
37, caput, da Constituição Federal”, 
destacou o relator ao determinar que  
o tribunal reconduzisse os Servidores 
desviados de função.

Com informações do Conselho Nacional de Justiça.

C
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SINDICATO

SERJUSMIG inicia o ano de 2010 perco

Abaeté 

Os Servidores da comar-
ca de Abaeté tiveram opor-
tunidade de sanar dúvidas 
sobre ADE, AVD, Edital de 
Remoção, Adicional de Peri-
culosidade, Plano de Carreira, 
Resolução 88 do CNJ, dentre 
outros assuntos. Além disso, o 
SERJUSMIG aproveitou a esta-
dia para certificar as condições 
de trabalho, tendo constatado 
que as secretarias são despro-
vidas de ventilação.

Barbacena

Em Barbacena, os servi-
dores da comarca puderam 
debater com a diretoria do 
SERJUSMIG, representada pe-
los vices, Luiz Fernando e Rui 
Viana, os temas de relevância 
para a categoria. Na oportuni-
dade, os servidores mostraram 
as condições precárias em 
várias dependências do fórum 
da comarca.

 Bom Despacho

Já na comarca de Bom 
Despacho, os Servidores re-
lataram ao SERJUSMIG a 
falta de funcionários, a ne-
cessidade de se regulamentar, 
com urgência, o cargo de 
administrador do fórum e 
indagaram sobre o resultado 
da promoção vertical e o 
pagamento do retroativo. Os 
diretores e o funcionário do 
SERJUSMIG, Franklin de Al-
meida, além de dialogar com 
os Servidores, percorreram 
as dependências do fórum 
para verificar as condições de 
trabalho do local.

Brasília de Minas

 Em visita à comarca de 
Brasília de Minas, os direto-
res expuseram o trabalho do 
Sindicato e aproveitaram para 
sanar dúvidas da categoria. 
Além disso, percorreram as 
dependências do fórum para 

certificar as condições de 
trabalho dos Servidores da 
comarca. 

Carandaí

Carandaí também rece-
beu a visita da diretoria do 
SERJUSMIG. Na ocasião, Ser-
vidores perguntaram quanto 
ao pagamento do Adicional 
de Desempenho, uma vez que 
já se passaram 90 dias após a 
data da publicação da lei, o 
andamento do PL que prevê 
o adicional de periculosida-
de, Plano de Carreiras, PV, 
Remoção, Data-Base e dentre 
outros assuntos.  O s diretores 
aproveitaram a visita para 
percorrerem as dependências 
do fórum e, desta maneira, cer-
tificar as condições de trabalho 
dos servidores da comarca de 
Carandaí.

Conselheiro 
Lafaiete

 Ervália

Os Servidores da comarca 
de Ervália aproveitaram a 
visita dos diretores do SERJUS-
MIG para solicitar ao Sindicato 
medidas que possam agilizar 
a regulamentação dos 20% 
de gratificação dos chefes de 
Secretaria e Contadoria.

Francisco Sá

Já em Francisco Sá, os Servi-
dores  relataram  sobre  o dia-a-
dia  da  comarca  e solicitaram 
providências  por  melhores 
condições de  trabalho.

Guanhães

Em Guanhães, os diretores 
do SERJUSMIG explanaram 
sobre os principais assuntos de 
interesse da categoria, além de 
verificar as condições de traba-
lho do fórum da comarca. 

Itabira

Na vista do SERJUSMIG 
à comarca de Itabira, os Ser-
vidores puderam esclarecer 
dúvidas com os diretores da 
entidade e denunciar as pés-
simas condições do fórum, 

ando continuidade à frente de trabalho “Sindicato em Ação”, 
o SERJUSMIG percorreu, só nos meses de janeiro e fevereiro, 
cerca de 30 comarcas.

A viagem dos diretores ao interior de Minas incluiu passagens pe-
las cidades de Abaeté, Barbacena, Bom Despacho, Brasília de Minas, 
Carandaí, Conselheiro Lafaiete, Cataguases,Diamantina, Dores do 
Indaiá, Ervália, Francisco Sá, Guanhães, Itabira, Itabirito, Janaúba, 
Januária, Juiz de Fora, Leopoldina, Luz, Martinho Campo, Muriaé, Nova 
Serrana, Pirapora, Porteirinha, Pompeu, Sabinópolis, Serro, Várzea da 
Palma, Viçosa e Visconde do Rio Branco onde assuntos de interesse 
dos Servidores tais como: ADE, PV, Plano de Carreiras, AVD, Resolução 
nº.88 do CNJ, data-base, dentre outros, foram abordados.

Os diretores salientam que a visita às comarcas é uma das priorida-
des do SERJUSMIG, uma vez que oferece a oportunidade de o Sindicato 
interagir com a categoria, esclarecendo-lhe dúvidas, ouvindo sugestões 
sobre a organização da luta e as principais reivindicações.

A partir das informações colhidas nas visitas, o SERJUSMIG organiza 
a pauta a ser discutida com o TJMG comprovando, através de relatórios 
e fotos, a realidade do Judiciário mineiro.

Já na comarca de Conselhei-
ro Lafaiete, os servidores apro-
veitaram a visita para sanarem 
dúvidas sobre os principais 
temas abordados pelo SERJUS-
MIG em Assembleias e reuniões 
com TJ, bem como apresentar o 
ambiente de trabalho.

Cataguases

Em visita à comarca de 
Cataguases, o SERJUSMIG ve-
rificou as condições precárias 
das instalações do fórum, com 
salas minúsculas, cujo espaço 
é insuficiente para acomodar 
os Servidores. A visita pro-
piciou, ainda, momentos de 
interação com os Servidores, 
esclarecimento de dúvidas, 
apresentação de sugestões e 
reivindicações. 

Diamantina

Diamantina também rece-
beu a visita do SERJUSMIG, 
momento em que os Servido-
res puderam apresentar suas 
condições de trabalho e relatar 
sobre a falta de equipamentos e 
precariedade do espaço físico. 
Além disso, receberam infor-
mes da entidade. 

Dores do Indaiá

Em Dores do Indaiá, o SER-
JUSMIG pode verificar as condi-
ções de trabalho dos Servidores 
da comarca, e os Servidores, por 
sua vez, aproveitaram a visita 
para sanar dúvidas.

D
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que nem mesmo com reforma 
resolveria o problema. Os 
Servidores enfrentam uma 
grave situação de acúmulo de 
trabalho.

Itabirito

Em visita à comarca de 
Itabirito, os Servidores relata-
ram sobre a falta de estrutura 
física (arquivo de processos em 
ambientes de trabalho), vara 
criada e não instalada, traba-
lhadores sofrendo ameaças 
constantes da população e a 
falta de funcionários que acar-
reta a lentidão da prestação 
jurisdicional daquela comarca. 
Além disso, puderam esclare-
cer dúvidas sobre assuntos de 
interesse da categoria.

Janaúba

Na comarca de Janaú-
ba, os Servidores puderam 
debater com os diretores do 
Sindicato diversos assuntos da 
categoria, além de apresentar 
as condições de  trabalho do 
fórum.

Januária

 Em Januária, diretores do 
SERJUSMIG trataram de as-
suntos importantes que estão 
na pauta do Sindicato para 
o ano de 2010 e registrou em 
fotos as condições de trabalho 
para anexar em relatórios 
que seriam encaminhados ao 
TJMG.

Juiz de Fora
Em visita à comarca de 

Juiz de Fora, os diretores do 
SERJUSMIG explicaram so-
bre os assuntos: Adicional de 
Periculosidade, ADE, Plano 
de Carreiras, PEC 190/07, 
Remoção e vários outros 
temas, além de verificar as 
condições de salubridade 
do local. 

Lepoldina

Durante o encontro com os 
Servidores da comarca de Le-
opoldina, o SERJUSMIG pode 
apurar as péssimas condições 
de trabalho: escora na frente 
do fórum que no momento 
serve de estábulo para cavalo, 
reforma realizada durante o 
expediente, atendimento pre-
cário do IPSEMG. Na oportuni-
dade, os Oficiais de Justiça da 
comarca solicitaram empenho 
para conquistar o aumento dos 
valores da diligência rural.

Luz

O Sindicato pode verificar 
o ambiente de trabalho dos 
servidores da comarca de Luz, 
bem como esclarecer dúvidas 
dos mesmos sobre os princi-
pais assuntos pautados em 
reuniões com o TJMG.

 Martinho Campos

 Já na comarca de Marti-
nho Campos, o SERJUSMIG 
pode verificar as condições 

de trabalho a que os Ser-
vidores são submetidos, 
além de esclarecer dúvidas 
sobre: Adicional de Pericu-
losidade, ADE, AVD, Plano 
de Carreiras, PEC 190/07, 
Resolução 88, dentre ou-
tros.

Muriaé

Os Servidores da comarca 
de Muriaé relataram para os 
diretores do SERJUSMIG as 
péssimas condições de traba-
lho da comarca. O ar condi-
cionado na sala dos Oficias 
de Justiça não funciona, além 
das péssimas condições nos 
demais postos de trabalho da 
comarca.

 Nova Serrana

Na comarca de Nova Ser-
rana, os Servidores receberam 
a visita dos diretores do SER-
JUSMIG, que na oportunidade 
puderam explicar o andamento 
das principais  reivindicações 
da categoria.

Pirapora

Diretores do SERJUMIG 
visitam a comarca de Pira-
pora e aproveitam a opor-
tunidade para conhecer as 
condições de trabalho, escla-
recer pontos importantes da 
pauta da categoria e colher 
sugestões.

Porteirinha

Em visita à comarca,  os 
diretores do SERJUSMIG, Rui 
Viana e Luiz Fernando de 
Souza, puderam comprovar de 
perto as condições de trabalho 
em Porteirinha. Na ocasião, os 
Servidores tiraram suas dúvi-
das quanto a vários assuntos 
de interesse da categoria. 

Pompéu

Em visita à comarca de 
Pompéu, os diretores do SER-
JUSMIG expuseram o trabalho 
e as conquistas do Sindicato 
nos últimos anos e ressalta-
ram a importância da coesão 
e participação da categoria  
na luta em defesa dos direitos 
desta.  Durante a visita, foram 
abordados vários assuntos de 
interesse da base.

Sabinópolis

Já na comarca de Sabinó-
polis, o SERJUSMIG constatou 
problemas que se repetem em 
várias comarcas do Estado: falta 
de espaço físico nas secretarias, 
móveis antigos e quebrados, 
equipamentos de informática 
estragados e velhos.

Serro
A diretoria do SERJUSMIG 

visitou a comarca de Serro, 
interagindo e esclarecendo aos 
Servidores as principais dúvi-
das sobre assuntos de interesse 
da categoria.

Várzea da Palma 

Durante o encontro com 
os Servidores da Comarca, o 
SERJUSMIG esclareceu dúvi-
das sobre ADE, PV, Plano de 
Carreiras, substituição, qüin-
qüênio, férias prêmio, aposen-
tadoria, remoção, permuta, 
reajuste, dentre outros.

 Viçosa

Em Viçosa, numa visita bas-
tante produtiva, o SERJUSMIG 
pôde verificar as instalações do 
fórum e prestar informações a 
todos aos Servidores sobre os 
andamentos dos trabalhos da 
entidade.

Visconde do Rio 
Branco

Na comarca de Visconde 
do Rio Branco, os diretores 
do SERJUSMIG explanaram 
sobre os principais assuntos 
de interesse da categoria, além 
de certificar as condições de 
trabalho do fórum local.

EM AÇÃO

rrendo quase 30 comarcas do Interior
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Tão logo o SERJUSMIG 
obteve a cópia do substitutivo 
da Seplag ao anteprojeto de 
alteração do Plano de Carreiras 
elaborado pela Ejef, fez uma 
análise no texto e concluiu que 
as alterações propostas em nada 
beneficiariam os Servidores.

O fato é que, ambas as pro-
postas não trazem benefícios 
concretos aos Servidores (à 
exceção de alguns apostilados), 
além de dificultarem as progres-
sões e promoções na carreira, 
e, ainda, desconsideram Leis 
aprovadas (Lei Complementar 
105/08; Lei 14336/2002); rela-
tórios de Comissão Técnica do 
próprio Tribunal (redesenho), 
ou seja, não contemplam questões afetas à 
1ª Instância (mudança na Carreira do Oficial 
de Apoio; instituição da Gratificação de 20% 
para Escrivães e Contadores; curso superior 
para Oficial de Justiça; abertura de novas 
vagas - já que as classes subsequentes de 
algumas carreiras já se esgotaram, etc...).

Diante disso, reuniu-se com a de-
sembargadora Evangelina Castilho, em 
23/2, relatora do anteprojeto na Comissão 
Administrativa, a fim de alertá-la sobre os 
prejuízos que, caso aprovadas, as mudanças 
trariam aos Servidores e solicitou que aguar-
dasse o encaminhamento das ponderações 
do Sindicato a respeito.

Na Seplag

No dia 8/3, o Sindicato reuniu-se na 
SEPLAG, com os técnicos de várias áreas, 
para tratar sobre as propostas de alterações 
do Plano de Carreiras dos Servidores (Ejef 
e Seplag) que foram encaminhadas pelo 

presidente, des. Sérgio Resende à Comissão 
Administrativa do TJMG.

Mais uma vez, o Sindicato voltou a 
criticar o fato de não haver tomado ciência 
prévia das propostas, o que impediu o deba-
te democrático e prejudicou o resultado do 
trabalho. Reiterou as críticas e sugestões que 
apresentou a ambas as propostas (anteproje-
to da EJEF e substitutivo da SEPLAG).

O SERJUSMIG reafirmou que os proje-
tos trazem prejuízos aos Servidores e des-
consideram questões importantes relativas 
à 1ª Instância, já fartamente discutidas com 
a administração do TJMG, muitas das quais, 
inclusive, já reconhecidas como demandas 
urgentes.

   Ao final da reunião, que durou mais de 
quatro horas, ante a falta de consenso, 
chegou-se ao entendimento de que 
o processo deveria ser retirado da 
Comissão Administrativa da Casa, 
onde se encontrava sob a relatoria da 
desembargadora Evangelina Castilho 
Duarte, a fim de que fosse destacada 
Comissão, com a participação da enti-
dade, para elaborar novo projeto.

Em nova reunião  
com a relatora

Em sequência à série de ações que 
adotou para tentar impedir a aprova-
ção do anteprojeto apresentado pela 
EJEF e o substitutivo deste, apresenta-
do pela SEPLAG, o SERJUSMIG voltou 

a se reunir com a des. Evangelina Castilho 
Duarte, relatora do processo na Comissão 
Administrativa do Tribunal.

Nesta 2ª reunião ocorrida em 10/03, 
estiveram presentes técnicos da Casa (dire-

Em defesa dos direitos dos Servidores
Nestes três primeiros meses do ano, o SERJUSMIG tem intensificado sua luta junto ao TJMG 

pelo atendimento dos itens pendentes da pauta de reivindicações da categoria. Reuniu-se com o 
presidente do Tribunal, com técnicos da Seplag e de vários outros setores, defendendo providências 

para concretizar questões pendentes. Veja abaixo o andamento das negociações.

Pauta de reivindicações 2010

Primeira reunião com o 
presidente não traz definições

Na primeira reu-
nião do ano de 2010 
TJMG, desembarga-
dor Sérgio Resende, 
em 12/02, o SERJUS-
MIG procurou ob-
ter definições sobre 
questões que ficaram 
pendentes em relação 
à pauta de reivindi-
cações dos Servido-
res, embora muitas 
delas já houvessem 
sido acordadas no 
ano passado.

O resultado foi de absoluta frustração! 
Uma reunião com muito debate, surpresas 
por parte do próprio presidente do TJMG e 
falta de definições concretas, especialmente 
em função da ausência da secretária de plane-
jamento, Maria Cecília Belo, responsável pelas 
providências necessárias à implementação de 
várias das questões discutidas.

A técnica da SEPLAG, Soraya Maria Shin-
zato, que na reunião representava a secretária 
executiva da Seplag, não se viu em condições 
de responder vários dos questionamentos 
feitos pelo SERJUSMIG ao presidente.

De positivo só a afirmação do presidente 
de que, tal qual agiu em relação ao pagamento 
das seis parcelas do reajuste em atraso, antes 
de encerrar seu mandato (junho de 2010), irá 
quitar todo o passivo com os Servidores e 
Magistrados.

ADE
Quanto ao pagamento do ADE, o SER-

JUSMIG explicou ao desembargador, que 
tentou buscar informações junto aos técnicos 
do Dearhu, Seplag, Dirpep e Dirfor e estes 
explicaram que um sistema de informática 
de concessão do novo benefício precisaria ser 
desenvolvido para que se inicie o pagamento 
e se faça o cálculo do retroativo. 

Todos argumentaram que estão se reunin-
do frequentemente, a fim de dirimir

dúvidas e estabelecer diretrizes para 
finalizar o novo sistema.

Para concluir o trabalho, a Dirfor depende 
de definições da Dirpep, que, por sua vez, 
esclarece que ainda faltam acertos finais sobre 
alguns artigos da Lei, em especial sobre como 
agir no caso daqueles Servidores com avalia-
ções pendentes e dos que migraram para outro 
órgão do Poder Judiciário.

Soraya, então, informou que a minuta de 
resolução regulamentando a matéria estava na 
SEPLAG, em fase final, e que o atraso não gera-
va prejuízo aos Servidores, já que está garanti-
do o pagamento do retroativo. A justificativa, 
obviamente, foi prontamente contestada pelo 
SERJUSMIG, que ressaltou que o que está em 
jogo é o compromisso firmado pelo presidente 
com os Servidores de priorizar a solução desta 
situação, inclusive com recursos financeiros 
já garantidos, e mais, que a efetivação do 
benefício no contracheque é imprescindível 
para minimizar as dificuldades salariais 
enfrentadas pelos trabalhadores novatos e, 
talvez, diminuir um pouco a evasão.

Quando do fechamento desta edição a 
minuta de anteprojeto havia sido enviada 
à Comissão Administrativa, onde está sob 

a relatoria do des. 
Elpídio Donizete. O 
SERJUSMIG aguar-
dava o desembarga-
dor retornar de suas 
férias (previsão dia: 
16/03) para tentar 
se reunir com ele e 
pedir prioridade no 
assunto. 

Promoção 
Vertical

Em relação à pro-
moção vertical, a técnica da SEPLAG disse 
que só não foi apresentada ao SERJUSMIG a 
definição sobre o apontamento de vagas rela-
tivas a 2007 porque ainda não estava pronto o 
levantamento, mas que este seria ouvido antes 
da publicação. Mais uma vez, o SERJUSMIG 
reiterou a necessidade de isonomia, como 
forma de justiça entre as duas instâncias, no 
trato desta questão.

Plano de Carreiras
Também foi tema da pauta o descumpri-

mento de acordo por parte da SEPLAG, em 
face do envio, sem prévio conhecimento das 
entidades, de minuta de resolução que altera 
o Plano de Carreiras dos Servidores para a 
Comissão Administrativa.

Sobre este assunto, o presidente deter-
minou que uma cópia do expediente fosse 
entregue ao SERJUSMIG.

No dia seguinte à reunião (12/2), o SER-
JUSMIG conseguiu a cópia do anteprojeto. 

Data-base
Na reunião, o presidente disse confiar 

que o assunto seria colocado em votação na 
Corte Superior, o que de fato aconteceu no 
dia 10/3.

Oficiais de Justiça x 3º Grau
Sobre o 3º grau, informou que embora a 

Comissão Administrativa tenha mantido seu 
entendimento de inconstitucionalidade, o 
assunto seria retomado, pois, logo após a deci-
são, chegou às suas mãos a nova determinação 
do CNJ relativa ao tema, fixando, desta feita, 
um  prazo de 90 (noventa) dias para o TJMG 
cumprir a medida determina na Resolução 
48/2007 daquele Conselho. 

No dia 10/3, a Corte também discutiu o 
assunto, e aprovou o envio do anteprojeto à 
ALMG.

Assembleia Geral
Devido à falta de respostas objetivas 

ao SERJUSMIG (e ao próprio presidente do 
TJMG), a entidade decidiu por convocar uma 
Assembleia Geral da categoria.(Veja o edital 
na página 2).

É imprescindível que os Servidores com-
pareçam maciçamente à Assembleia Geral. 
Nela, serão discutidas abertamente todas estas 
questões, e a partir daí, definida a organização 
da luta no ano de 2010.

JÁ CHEGA! As demandas dos Servidores 
efetivos do Tribunal de Justiça, em especial da 
1ª Instância, não podem mais ser tratadas com 
tanto descaso.

Alterações do Plano de Carreiras

SERJUSMIG reivindica retirada de 
processo de alteração do Plano de 
Carreiras da Comissão Administrativa

Na 1ª Reunião com a relatora do anteprojeto, des. 
Evangelina, Sindicato pede que sejam avaliadas as 

sugestões do SERJUSMIG

Durante reunião, diretores do 
SERJUSMIG buscam esclarecimentos do 
presidente sobre atendimento à pauta de 

reivindicações

Durante reunião com técnicos da Seplag, 
Sindicato reafirma que os projetos trazem 

prejuízos aos Servidores
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tora da Seplag, Maria Cecília Belo, a gerente 
de Controle Orçamentário/Cecoex, Soraya 
Maria Shinzato e a assessora da Sespre, 
Fátima Maria de Assis), os dois Sindicatos 
(SERJUSMIG e Sinjus). 

E, mais uma vez, os Sindicatos voltaram 
a criticar o conteúdo das minutas, ressaltando 
pontos que contrariam a filosofia do Plano de 
Carreiras e retiram direitos dos Servidores. 
Além disso, comunicaram à des. Evangelina 
a reivindicação formalizada, através de 
ofício, ao presidente, no sentido de retirada 
do processo da Comissão Administrativa 
da Casa, a fim de que seja instituída uma 
Comissão (integrada por representantes das 
duas entidades) e esta possa apresentar uma 
nova proposta. 

A diretora executiva da SEPLAG escla-
receu que o substitutivo encaminhado pelo 
setor não pode ser considerado como uma 
proposta de alteração do plano formulada 
por aquele, já que a competência para tratar 
das questões afetadas ao Plano de Carreiras 
é da EJEF. Assim, o que a SEPLAG fez, 
segundo a mesma, foi apenas apurar (no 
anteprojeto da EJEF) as questões que afe-
tavam o orçamento e especificamente estas 
foram alteradas de acordo com a realidade 
orçamentária da instituição. 

Cecília Belo comunicou à desembargado-
ra Evangelina que o presidente do TJ, Sérgio 
Resende acatou a reivindicação das entidades 
de retirada do processo.  

O SERJUSMIG persistirá na reivindica-
ção de que seja instituída comissão, com a 
participação democrática das duas entidades 
representativas dos Servidores a fim de que 
uma proposta que contemple os interesses 
dos envolvidos (Administração do TJMG e 
Servidores) possa ser apresentada.

Em defesa dos direitos dos Servidores
Nestes três primeiros meses do ano, o SERJUSMIG tem intensificado sua luta junto ao TJMG 

pelo atendimento dos itens pendentes da pauta de reivindicações da categoria. Reuniu-se com o 
presidente do Tribunal, com técnicos da Seplag e de vários outros setores, defendendo providências 

para concretizar questões pendentes. Veja abaixo o andamento das negociações.

SERJUSMIG reivindica retirada de 
processo de alteração do Plano de 
Carreiras da Comissão Administrativa

Data-base

TJMG reconhece 
reivindicação da 
categoria e aprova 
data-base dos 
Servidores
Iniciada a tramitação da 
data-base na Assembleia 
Legislativa

Finalmente, após longa e 
persistente luta, o Tribunal de 
Justiça de Minas reconheceu a 
necessidade de se estabelecer, 
em lei, uma data-base para a 
negociação salarial da catego-
ria junto ao Órgão.

No dia 10 de março, a 
Corte Superior aprovou, por 
unanimidade, o envio do 
anteprojeto de lei à ALMG, 
fixando, conforme reivindi-
cado pelo SERJUSMIG,  o 1º 

de maio como a data-base da 
categoria.

O anteprojeto estabelece, 
também, que a lei entrará em 
vigor após sua publicação, e 
não em 2011, como proposto 
inicialmente pelos Técnicos 
da Casa. 

O PL, que recebeu o nú-
mero 4389/2010, passará por 
votação nas Comissões Perma-
nentes da ALMG, e, ainda, em 
dois turnos no plenário.

Oficiais de Justiça

TJ cumprirá 
Resolução �� do CNJ

Em sessão da tarde do dia 10/03, a Corte Superior do TJMG 
aprovou a elaboração para posterior análise e votação da mesma, 
de anteprojeto de Lei a ser encaminhado à ALMG, tratando sobre 
a exigência do CNJ, relativo à graduação superior ingresso no 
cargo de Oficial de Justiça (Resolução nº 48/2007).

Em clima acalorado de discussões, a votação foi apertada (13 
votos a favor e 11 contra).

A proposição colocada em votação pelo presidente do TJMG 
foi se o Tribunal de Justiça mineiro deveria ou não cumprir a nova 
cobrança do CNJ, chegada na instituição após a Comissão Admi-
nistrativa da Casa haver reiterado parecer contrário à instituição 
da exigência relativa ao cargo de Oficial de Justiça.

Vários desembargadores foram contrários a acatar a determi-
nação do CNJ, que desta vez concedeu prazo para que o Tribunal 
cumpra a Resolução 48/07.

Embora a discussão ainda não se desse em cima da reda-
ção do projeto, alguns desembargadores já anteciparam seus 
pontos de vista (conflitantes) acerca da equivalência salarial dos 
atuais Oficiais de Justiça com os novos (futuros aprovados em 
concursos).

O apoio do desembargador presidente, Sérgio Resende, foi, 
sem dúvida alguma, imprescindível para o resultado positivo. A 
atitude do presidente foi coerente com o que já havia expressado 
ao SERJUSMIG desde março de 2009.

O clima da votação já sinaliza para as dificuldades que a classe 
ainda terá que enfrentar em relação ao assunto.

Portanto, vencida uma batalha, é preciso manter o estado 
de união e mobilização (a exemplo do movimento em favor 
das alterações na Lei de Divisão e Organização Judiciárias – LC 
105/08), para que a luta seja vitoriosa.

Reunião Ampliada

Gerentes de Secretarias 
e Contadorias debatem 
estratégias para 
cobrar instituição de 
gratificação

Diretores do Sindicato falam 
sobre as alterações da carreira 

ocorridas mediante a aprovação 
de sucessivas leis

No sábado (13/3), dia seguinte 
à posse da nova diretoria, dezenas 
de Escrivães e Contadores (titulares 
e substitutos) comparecem à reunião 
ampliada convocada pelo SERJUS-
MIG para tratar de assuntos de 
interesse dos mesmos e, em especial, 
da gratificação prevista no art. 67 da 
Lei 105/08.

Durante a reunião, a diretoria 
apresentou um resumo sobre a 
carreira dos gerentes de secretarias 
e contadorias, registrando as altera-
ções ocorridas mediante a aprovação 
de sucessivas leis. 

O novo diretor secretário, José 
Teotônio Pimentel Gouvêa, Técnico 
de Apoio Judicial/Escrivão da 
Comarca de Juiz de Fora, apre-
sentou aos colegas sugestões de 
reivindicações da classe. A pauta 
elaborada por Teotônio, já havia 
sido encaminhada pelo mesmo à 
direção do Sindicato, antes mes-
mo de sua posse como diretor do 
SERJUSMIG.

Foram muitas as manifestações 
de insatisfação sobre a forma como 
os gerentes de Secretarias e Con-
tadorias vêm sendo tratados pelo 
Tribunal de Justiça. Faltam pessoal, 
equipamentos, estrutura física, re-
muneração compatível, mas sobram 
cobranças, relatórios, metas... 

Embora por diversas vezes 
o TJMG tenha asseverado que a 
instituição da gratificação pela ati-
vidade de chefia estava entre suas 
prioridades, até o presente momento 
nada de concreto foi apresentado aos 
Servidores. O clima, portanto, não 
podia ser outro.

Após mais de cinco horas de 
debates e esclarecimentos, ao final, 
a categoria deliberou por: 

1 - Encaminhamento de ofício 
e abaixo-assinado ao presidente 
do TJMG, insistindo na instituição 
da gratificação já aprovada em Lei, 
dentro de um prazo máximo de 30 
(trinta) dias.

2 - Mobilização da classe, junto 
aos técnicos do TJMG, durante os 
encontros Administrativos, abor-
dando o assunto.

3 - Após término do prazo 
concedido ao TJMG, caso não seja a 
reivindicação atendida, convocação 
de uma Assembléia Geral da catego-
ria para deliberar sobre a forma de 
organização da luta da mesma, com 
indicativo de paralisação das ativi-
dades e cumprimento, até que se 
efetive a gratificação, de jornada de 
trabalho diária de apenas 6h (já que o 
TJ não lhes remunera pelas 8h).

Servidores acompanham  
as explicações e se manifestam 

sobre o assunto

Sindicato 
encaminha carta 
aos delegados

Na semana seguinte à reunião, 
o SERJUSMIG tentou encaminhar 
através do endereço eletrônico da 
lista de Escrivães e Contadores o 
modelo do abaixo-assinado, entre-
tanto a mensagem foi bloqueada 
pelo moderador.

Assim, na tarde do dia 22/3, a 
direção do Sindicato remeteu, via Se-
dex, correspondência aos Delegados 
Sindicais solicitando aos mesmos 
que dessem ciência aos Gerentes 
das Secretarias e Contadorias sobre 
o abaixo-assinado encaminhado 
juntamente com as orientações ne-
cessárias para o recolhimento das 
assinaturas e reenvio ao SERJUSMIG 
até o dia 25/3. No dia 30/3, o Sindi-
cato protocolou os abaixo-assinados 
no TJMG.

O SERJUSMIG espera que haja 
total engajamento dos Escrivães e 
Contadores nesta mobilização, a 
fim de que o benefício conquistado 
em lei pelo Sindicato (art.67, da 
LC105/2008) seja efetiva e urgen-
temente colocado em prática pelo 
TJMG.

O SERJUSMIG, representado na reunião 
por sua presidente, Sandra Silvestrini e o 

vice-presidente, Rui Viana da Silva, voltou 
a insistir na necessidade de qualquer 
proposta apresentada encampar as 

demandas da 1ª Instância
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Reunião emergencial do SERJUSMIG 
com presidente do TJMG

a tarde de 30/03, o SERJUSMIG vol-
tou a se reunir, desta vez em caráter 
emergencial, com o presidente do 

TJMG,  tendo em vista a sessão da Corte Su-
perior agendada para 07/04/2010, que iria 
votar minutas de projetos de Leis relativas à 
Resolução nº 88 do CNJ. Na oportunidade, o 
Sindicato aproveitou para  tratar também com 
o presidente sobre a majoração no valor do 
vale-lanche, a necessidade de envio de projeto 
de Lei à ALMG tratando sobre recomposição 
das perdas salariais da categoria e também 
sobre o ADE.

Majoração da carga horária
Em relação à minuta de Resolução de nº 01 

- que majora a carga horária dos Servidores 
do TJMG para 8h diárias em cumprimento à 
determinação do CNJ -, o SERJUSMIG apre-
sentou sugestão de emenda ao presidente, 
por meio da qual, caso a Corte votasse de 
forma favorável a se cumprir a determinação 
do Conselho relativa à majoração da carga 
horária, que estea então fosse elevada para 7 h 
ininterruptas ( com a devida contraprestação 
pecuniária) e não de 08 h.

A minuta e emendas apresentadas estão 
disponíveis no site do SERJUSMIG.

Criação de Cargos de 
Recrutamento Limitado  
para gerência de 
Secretarias e Contadorias

Em relação à minuta que tratava sobre a 
criação de cargos em comissão - de recruta-
mento limitado (entre Servidores efetivos) 
- para gerenciar as Secretarias do Juízo e Con-
tadorias, o SERJUSMIG apresentou emenda 
de nova redação. A emenda, além de deixar 
de forma expressa e inequívoca que  os cargos 
mencionados só seriam providos  a partir da 
vacância daqueles atualmente ocupados pelo 
Técnico de Apoio e Oficial de Apoio Judicial 
Classe B (preservando o direito adquirido dos 
ocupantes e dos aptos para tais - inscritos às 
promoções verticais), também assegurava 
o direito aos mesmos (Técnicos de Apoio e 
Oficial de Apoio B - titulares e substitutos) 
de receberem no PJ77, ou, de fazerem a opção 
pelos 20%.

Sérgio Resende assegurou ao SERJUSMIG 
que apresentaria as emendas aos membros da 
Corte Superior no momento da votação das 
minutas, o que efetivamente cumpriu. 

Na mesma data o Sindicato também enca-
minhou cópia das  emendas com as  respecti-
vas justificativas a todos os desembargadores 
da Corte Superior.

A minuta e emenda estão disponíveis no 
site do SERJUSMIG.

N

Diretores do Sindicato apresentam propostas de emendas às minutas  
    e reivindicam recomposição salarial e majoração do vale-lanche

Corte Superior 
decide não cumprir 
Resolução do CNJ

No dia 7/04 , aconteceu a sessão da 
Corte Superior para votar as minutas 
de resolução que tratavam sobre a ma-
joração da carga horária dos Servidores 
e a criação dos cargos em comissão de 
gerentes de secretarias e contadorias. Na 
votação, a maioria dos desembargadores, 
alegando ingerência do CNJ, votou contra 
as minutas. Matéria completa a respeito 
desta sessão está disponível no site do 
SERJUSMIG.

ADE
O SERJUSMIG reiterou ao presidente a 

necessidade de se cumprir o compromisso 
firmado pelo mesmo com os Servidores, de 
dar tratamento prioritário ao Adicional de 
Desempenho (ADE).

A minuta de Resolução encontra-se na 
Comissão Administrativa da Casa, e após 
apreciação desta será pautada para Sessão da 
Corte. O Presidente argumentou que envidaria 
esforços pessoais para que  a minuta de Reso-
lução pudesse ser pautada no mais tardar até 
a sessão da Corte do dia 23/04. Para tanto, 
entre as sessões do dia 7/04 e 23/04, o projeto 
terá que passar pela votação da Comissão 
Administrativa, o que o presidente acredita 
que irIa conseguir. 

Reajuste salarial e  
vale-lanche

Em relação à reivindicação do SERJUSMIG 
de que o TJMG encaminhe um projeto de Lei 
à ALMG recompondo as perdas salariais dos 
Servidores, Sérgio Resende respondeu que 
antes de dar uma resposta concreta, aguarda-
ria o retorno do des. Cláudio Costa de uma 
viagem.

Tendo em vista os prazos limites estabele-
cidos na legislação eleitoral e a que trata sobre 
o término do mandato do administrador pú-
blico (Lei de Responsabilidade Fiscal), Sérgio 
esclareceu que chegou a fazer alguns contatos 
com outras autoridades públicas a respeito e 
que também consultaria seu sucessor sobre a 
possibilidade de o TJ conceder recomposição 
de perdas aos seus Servidores. Caso haja con-
cordância do eleito futuro presidente do TJMG, 
a questão já poderia começar a ser tratada 
(estudo de impacto orçamentário e elaboração 
de uma minuta de projeto de Lei), a fim de que, 
tão logo este assuma o cargo, possa de imediato 
dar-lhe o devido encaminhamento.

O SERJUSMIG propôs ao desembargador 
Sérgio - o que este ficou de estudar junto a seu 
sucessor-, que o assunto seja tratado por meio 

de emenda ao projeto da data-base que já se 
encontra distribuído na ALMG. De acordo 
com a legislação eleitoral, no entendimento do 
SERJUSMIG, desde que o índice concedido seja 
compatível com a recomposição das perdas, 
portanto, não se tratando de aumento salarial, 
não encontrará óbice na Lei de Responsabilida-
de Fiscal e nem na legislação eleitoral.

O presidente foi bastante receptivo à pro-
posta, entretanto, reiterou que até por uma 
questão ética, já que qualquer reajuste ou re-
composição de perdas impactará no orçamento 
sob o qual trabalhará seu sucessor, primeiro 
trataria do assunto com o mesmo, para depois 
dar uma resposta definitiva ao Sindicato. 

Quanto ao vale-lanche, o Sindicato reivin-
dicou que fosse majorado o valor unitário do 
benefício em, no mínimo, R$23,00 (vinte e três 
reais), haja vista que o pagamento do vale-lan-
che não é computado no limite orçamentário 
para gastos com pessoal imposto pela Lei 
de Responsabilidade Fiscal e que a verba de 
custeio será afetada positivamente pelo cres-
cimento da arrecadação do Estado. 

O Ofício entregue pelo Serjusmig contendo 
essas reivindicações estão disponíveis no site 
da entidade: www.serjusmig.org.br



Nova diretoria do SERJUSMIG toma posse

Comissão Eleitoral dá posse ao novo corpo 
diretor do Sindicato

nova diretoria eleita para o Triênio 
2010/2013 tomou posse na sexta-feira 
(12/3) num clima de muita empol-

gação.
A Comissão Eleitoral, presidida por Clay-

son de Faria e Silva, após a leitura da ata, deu 
posse ao novo corpo diretor do SERJUSMIG 
e ao Conselho Fiscal.

Esta é a primeira vez na história do Sindi-
cato que apenas uma chapa (“União, Compro-
misso e luta”) se inscreveu para o pleito. 

Na avaliação dos eleitos, isto é um indi-
cativo do respaldo da categoria ao trabalho 
realizado pelo Sindicato nos últimos anos, e, 
ainda, o reconhecimento de que dirigir uma 
entidade do porte do SERJUSMIG, encampar e 
coordenar as lutas dos Servidores de um Judi-
ciário integrado por quase trezentas comarcas 
e mais, enfrentar os desafios colocados para 
os Servidores públicos na atualidade, não é 
tarefa fácil.

A presidente do SERJUSMIG, Sandra Sil-

vestrini, agradeceu à Comissão pela lisura com 
a qual conduziu o processo eleitoral, e lembrou 
aos membros da Diretoria e Conselho Fiscal a 
responsabilidade que significa estar à frente 
de um sindicato que representa mais de nove 
mil filiados. “Estamos todos aqui para servir 

ENTREVISTA

Sandra Silvestrini, presidente 
reeleita para o triênio 2010/2013

Há mais de 10 anos atuando no movimento sindical, Sandra Margareth 
Silvestrini de Souza, tem a sua história de liderança construída junto à 
memória do SERJUSMIG. E no ano em que o SERJUSMIG completa 20 anos de 
fundação, Sandra é reeleita para encabeçar a Diretoria Executiva da entidade.

Serjusmig Notícias: Qual o 
balanço que você faz da gestão 
passada e qual a expectativa para 
o novo mandato?

R: O resultado das muitas 
lutas encampadas no mandato 
que findou é extremamente fa-
vorável. Diante das dificuldades 
e obstáculos enfrentados, consi-
deramos que alcançamos vários 
avanços. Do futuro mandato, 
não espero algo diferente. Te-
nho certeza que encontraremos 
muitos obstáculos, mas, isso não 
nos assusta. Vamos enfrentá-los 
com disposição e coragem, como 
sempre fizemos.

Serjusmig Notícias: Você já 
enfrentou muitas lutas com vários 
presidentes à frente do TJMG, o 
que espera do novo presidente 
eleito?

R: Não tivemos muitas opor-
tunidades de tratar pessoalmente 
com o Des. Cláudio Costa nas lutas 
travadas até então. Mas tenho boas 
expectativas. A conduta do SER-
JUSMIG é do diálogo e do conven-
cimento, antes do enfrentamento. 
Portanto, se ele demonstrar capaci-
dade para o diálogo e abertura para 
receber as propostas, a convivência 
ficará mais fácil. Do contrário, tere-
mos que buscar outras formas de 
nos fazermos ouvir.

Serjusmig Notícias: O SER-
JUSMIG é considerado um dos 
sindicatos com maior representa-
tividade em sua base, a que você 
atribui este número expressivo?

R: Os Servidores confiam no 
SERJUSMIG porque ele não é 
um sindicato demagogo. Não é 
um Sindicato que “fala que fez”, 
mas sim, que efetivamente faz. E 
o Servidor sabe distinguir uma 
atuação séria de outra meramente 
demagoga.

Serjusmig Notícias: Pela pri-
meira vez na história eleitoral de-
mocrática do SERJUSMIG houve 
apenas uma única chapa inscrita. 
A que confere tal fato?

R: Acredito que isso é resultado 
da confiança da categoria em nosso 
trabalho. Por outro lado, todos 
sabem que enfrentaremos momen-
tos difíceis e que exigirão muito 
empenho e coragem, o que talvez 
tenha desanimado os eventuais 
concorrentes de se inscreverem 
para a disputa.

Serjusmig Notícias: No mês de 
março, data da posse desta nova 
diretoria, também é marcado pelo 
Dia Internacional da Mulher, por 
seu aniversário e os 20 anos do 
SERJUSMIG. Estamos vendo na 
história política do país muitas 

mulheres à frente de importantes 
cargos e lutas. Qual a sua opinião 
sobre esta crescente participação 
da mulher nas lutas e direções 
políticas?

R: A mulher demorou muito 
para conseguir conquistar seu 
espaço no mercado de trabalho 
e na política. Mas aos poucos, 
conseguiu demonstrar capacida-
de para assumir qualquer posto 
anteriormente tido como mascu-
lino e às vezes até se sobressair. 
Isso porque, em muitas situações,  
além da competência, é necessário 
sensibilidade para agir. E isto as 
mulheres têm de sobra.

Serjusmig Notícias:  Sua 
história no Judiciário mineiro 

se confunde com a memória do 
Sindicato. Qual o significado 
disso para você? A Sandra que 
ingressou no Judiciário em 
89 e a Sandra de 2010, o que 
mudou?

R: Em 1989 eu me comportava 
como quem recebia notícias da 
minha vida funcional pelos corre-
dores. Era nas conversas informais 
que divagávamos sobre quando 
iríamos receber os salários, se 
teríamos ou não reajuste, se fazí-
amos ou não jus a algum tipo de 
benefício, e, reclamávamos sobre 
isso, sem nenhum efeito prático. 
Não conhecia as razões e nem era 
chamada por minha entidade de 
classe a me mover contra aquilo 
com o qual não concordava. Ago-
ra estou à frente desta entidade 
e procuro, junto com meus com-
panheiros de diretoria, manter a 
categoria informada e integrada 
aos assuntos de interesse desta. 
E não nos colocamos na condição 
de salvadores da pátria, reconhe-
cemos que sozinhos não podemos 
solucionar os problemas. Direção 
de Sindicato não pode decidir a 
vida dos Servidores e nem resolver 
as questões da forma que acha que 
convém. Compete-lhe, sim, manter 
a categoria informada, integrada e 
organizá-la para buscar concretizar 
os objetivos almejados.

Membros da Diretoria Executiva e do Conselho 
Fiscal posam para foto após posse oficial

ao cargo e não para nos servimos dele. Os in-
teresses da categoria devem estar sempre em 
primeiro lugar.”, afirmou Sandra.

Veja abaixo uma entrevista com Sandra Sil-
vestrini, presidente reeleita e suas expectativas 
para o novo mandato.

A
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Composição da nova dir
Diretoria Executiva

Presidente
Sandra Silvestrini  
de Souza

Oficial de 
apoio Judicial

Comarca de 
Contagem

“Não tenho dú-
vida alguma de que os obstáculos que 
enfrentaremos neste mandato serão 
maiores do que aqueles enfrentados 
em nossa gestão anterior.

Mas isso não me assusta. E, tenho 
certeza, não assusta também os meus 
companheiros de diretoria. Vamos 
enfrentá-los com coragem, empenho e 
disposição. Vamos honrar a confiança 
da categoria.”

1º Vice-presidente
Luiz Fernando Souza 

Oficial de 
Apoio Judicial 

Comarca de 
Nepomuceno

“Penso que nos 
três próximos anos que durarão o 
atual mandato sindical teremos mui-
tas batalhas pela frente para as quais 
o nosso maior desafio é, sem dúvida 
nenhuma, conseguir com que todas 
as classes de Servidores do Judici-
ário mineiro permaneçam unidas e 
prontas para a luta, com força e fé. 
Pois sem união, luta e muita fé não 
conseguiremos os nossos propósitos 
de melhorias para todos.”

2º Vice-presidente
Rui Viana da Silva

Comissário da 
Infância e da 
Juventude

Comarca de 
Belo Horizonte

“É com orgu-
lho e imensa responsabilidade que 
integro a diretoria executiva do SER-
JUSMIG para o mandato 2010/2013. 
Contamos com a união e participação 
de todos para que juntos possamos 
trabalhar para implementação de 
medidas que visem aperfeiçoar as 

condições de trabalho, ampliar a 
remuneração e melhorar a qualidade 
de vida dos trabalhadores do judici-
ário mineiro”.

3º Vice-presidente
Cláudio de Andrade

Oficial de 
Apoio Judicial

Comarca de 
Sete Lagoas

“Numa suces-
são contínua de 

fases, vamos ultrapassar proces-
sos complexos com o empenho 
renovado e próprio do reinício 
de qualquer jornada. Trajeto que, 
avaliado de forma positiva e con-
firmado de modo absoluto, se pro-
longa visando unicamente atingir 
os novos objetivos propostos pela 
categoria.”

Diretor Secretário
José Teotônio Pimentel 
Gouvêa 

Técnico de 
Apoio Judicial/
Escrivão

Comarca de 
Juiz de Fora

“Foi com muita satisfação que 
recebi o convite para integrar a 
nova Direção do SERJUSMIG. Vis-
lumbro grandes e importantes mu-
danças no futuro cenário sindical 
nacional e Minas, por sua impor-
tância, terá papel fundamental. A 
hora é de trabalho e espero somar 
forças para garantir, conquistar e 
consolidar os direitos dos Traba-
lhadores do Judiciário.”

Sub-Diretor Secretário
Amauri Delussi 

Técnico Judici-
ário/Oficial de 
Justiça

Comarca de 
Juiz de Fora

“Os servidores podem con-

tinuar contando com a nossa 
luta e empenho visando novas 
conquistas”.

Diretora Financeira
Tatiana Correia Borges 

Comissária da 
Infância e da 
Juventude

Comarca de 
Belo Horizonte

“Espero que 
os servidores participem mais, 
estejam mais com a gente e con-
tinuem acompanhando o site 
e os boletins divulgados pelo 
Sindicato, porque precisamos da 
força de todos eles para atingir 
os nossos objetivos.” 

Sub-Diretor Financeiro
Alípio de Faria Braga

Oficial Judici-
ário/Oficial de 
Justiça

Comarca de 
Ibirité

“Espero que 
os Servidores, quando convoca-
dos, mobilizem e conscientizem 
os colegas. Afinal, todos os pro-
jetos conquistados até hoje foram 
graças à união deles. Espero 
que neste mandato, a categoria 
possa comemorar ainda mais 
vitórias”. 

Diretora de Relações 
Públicas Promoções e 
Eventos
Simone Salgado 
Rodrigues Gomes 

Oficial de 
Apoio Judicial/
Escrivã

Comarca de 
Abre Campo

“A força que move o mundo 
advém da união das pessoas, 
convergindo para o mesmo ob-

jetivo. Acredito nos servidores 
do judiciário mineiro. Acredito 
na seriedade e comprometimento 
da Diretoria do SERJUSMIG nas 
lutas em prol da categoria. Es-
pero contribuir na construção de 
um novo judiciário, mais célere, 
mais justo  e de valorização de 
seus servidores.”

Sub-Diretor de 
Relações Públicas 
Promoções e Eventos
Willer Luciano Ferreira 

Oficial de 
Apoio Judicial

Comarca de 
Belo Horizonte 

“ I n i c i a m o s 
mais um mandado na certeza 
de que a nossa luta permanecerá 
firme e persistente na busca por 
melhores condições de trabalho 
e salários dignos. E, com a união 
de toda a categoria, as vitórias 
poderão ser alcançadas”.

Diretor de Recreação, 
Esportes, Lazer e 
Cultura
Théo Lellis Alves Nardelli 

Oficial de 
Apoio Judicial

Comarca de 
Itumirim

“Sinto-me fe-
liz e gratificado por ter feito 
parte da Diretoria como diretor 
de esportes na gestão que ora 
findou, sempre vestindo a ca-
misa do nosso  Sindicato,  nas 
lutas em prol de nossa catego-
ria e nas conquistas auferidas e 
de continuar com minha parca  
contribuição neste triênio que 
se inicia. Confio plenamente 
que novas conquistas virão pois, 
sabedores somos da competên-
cia, seriedade e incansável luta 
empreendida pela nossa presi-
dente, Sandra Silvestrini, assim 
como Luiz Fernando, Rui e toda 
diretoria e  conselho fiscal. Que 
Deus nos ilumine!”

1� Nº 136 - Janeiro/Fevereiro/Março de 2010



Sub-Diretora de 
Recreação, Esportes, 
Lazer e Cultura
Denise Silvestrini  
de Campos 

Oficial de 
Apoio Judicial

Comarca de 
Contagem

“É com gran-
de expectativa 

que iniciamos mais um manda-
to. Espero que tenhamos gran-
des conquistas e vitórias, e que 
todos os servidores permaneçam 
unidos ao Sindicato nas lutas em 
prol dos seus interesses.”

Diretora Social
Ana Maria Gomes de 
Souza Bertelli 

Técnico  
Judiciário/ 
Assistente  
Social  
Judicial

Comarca de 
Belo Horizonte

“Acredito que com esta dire-
toria possamos dar continuida-
de  aos projetos  por melhores  
condições  de trabalho e por 
melhores  salários  para aqueles 
que contribuíram e ainda contri-
buem  para a Justiça mineira.”

Sub-Diretor Social
Alípio Barbosa Filho

Oficial de 
Apoio  
Judicial

Comarca de 
Montes Claros

“Desejo que 
possamos juntos atender as 
expectativas e as demandas 
dos servidores, que não são 
poucas. Que os Servidores se 
unam e ajudem a Diretoria do 
SERJUSMIG em benefício da 
categoria.”

Conselho Fiscal

1º Membro
Maria Auxiliadora Alves  
de Souza Teixeira

Oficial de Apoio Judicial

Betim 

“Gostaria de reiterar 
aqui que o Serjusmig está 
aberto para os servidores 
que queiram ver as contas e 

convidá-los a ingressarem na luta, pois com 
o novo presidente agora, mais uma vez, pre-
cisamos está atentos aos nossos direitos.”

2º Membro
Luciano César

Técnico Judiciário/Oficial 
de Justiça Avaliador

Pará de Minas

“Acredito que teremos 
pela frente grandes bata-
lhas, mas esta Diretoria e 

seu Conselho Fiscal estão prontos para, 
mais uma vez, lutar com força e garra pe-
las vitórias, defendendo os diretores dos 
servidores.”

3º Membro
José de Queiroz Toledo

Oficial de Apoio Judicial 

Teixeiras

“Minha expectativa  para 
este novo mandado é a me-
lhor possível. Estou no segun-
do mandato e sempre busquei 

oferecer o melhor para a luta conjunta. Por isso, 
conclamo a categoria a permanecer unida e 
aquele que ainda não é filiado, a filiar-se.”

�º Membro
Enio de Senna Gomes Júnior

Oficial de Apoio  
Judicial/Escrivão

Ponte Nova

“Os Servidores podem 
esperar o mesmo empenho 

e honestidade na condução dos trabalhos 
do Conselho Fiscal e Diretoria Executiva. 
Iremos lutar para honrar o compromisso 
firmado com os servidores por melhores 
condições de trabalho.”

�º Membro
Adalto Couto do Carmo

Oficial de Apoio Judicial

Caeté

“Espero que as coisas 
ocorram com tranqüilida-
de; com a Diretoria, Conse-
lho Fiscal e Servidores ten-

do sempre contato em prol de um sindicato 
uno. Afinal, o SERJUSMIG é um Sindicato 
forte graças à coesão da categoria e é por 
este motivo que nós devemos continuar 
fortes e unidos.”

�º Membro
Antônio Anselmo de Sousa

Oficial de Justiça  
Avaliador 

Guaxupé

“Espero poder fazer 
mais pelos nossos colegas 
e contar com apoio dos 

mesmos. Inclusive, uma das características 
da nossa Administração é que a gente não 
faz nada sem o respaldo dos servidores. 
O importante é que os Servidores estejam 
unidos e engajados para conquistarmos 
aquilo que almejamos.”

7º Membro
Jorcelina Aparecida Ferreira

Técnico Judiciário

Caeté

“A luta continua!  Gos-
taria de agradecer  mais 
uma  vez a confiança dos 
Serventuários para com 

a nossa chapa. Saibam todos que vamos  
continuar  lutando sempre, pois a luta de-
pende de todos nós. Unidos venceremos 
mais esta etapa.”
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sibilidade de estar, mais uma 
vez e de forma mais efetiva, 
na composição da diretoria 
do SERJUSMIG, antes como 
Diretor Regional e, agora, 
membro do Conselho Fis-
cal.  Agradeço a confiança e 
espero poder estar sempre 
colaborando para essa lou-
vável missão de lutar pelos 
direitos dos Servidores do 
Judiciário Mineiro e para o 
maior desenvolvimento do 
sindicato.”

7º Suplente

Tadeu José da Rocha

Técnico 
Judiciário

Oliveira

“A ativi-
dade sindi-
cal, historica-

mente, é repleta de dificulda-
des, incompreensões e lutas 
que às vezes não são muito 
bem entendidas até mesmo 
por muitos filiados que não 
compreendem as limitações 
legais e orçamentárias que 
atrapalham o atendimento de 
muitos de nossos pleitos. Por 
isso é hora de unirmos esfor-
ços para vencer essas barrei-
ras. Vivemos um momento 
histórico, principalmente pela 
expectativa da aprovação 
no Congresso Nacional da 
PEC 190. Minha esperança, 
nesses 20 anos que o Serjus-
mig vai completar é a de que 
possamos bater o recorde de 
filiações neste ano para che-
garmos ao quadro de 10 mil 
associados num curto espaço 
de tempo. Vamos mostrar a 
nossa força e alcançar mais 
dignidade no trabalho.”

Composição da nova diretoria triênio 2010/2013 (cont.)
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Conselho Fiscal

1º Suplente
Jorge Antônio de 
Almeida

Oficial de 
Apoio  
Judicial

Belo  
Horizonte

“Agradeço a oportuni-
dade de ser lançado no-
vamente para o Conselho 
Fiscal  da Entidade, bem 
como  a confiança dos  com-
panheiros  em meu trabalho.  
Pretendo trabalhar  em prol 
de melhorias  no Judiciário  
mineiro.”

2º Suplente

Maria Rosa Ribeiro 
Batista

Oficial de 
Apoio Judi-
cial

Betim

“Desejo que meus colegas 
servidores  continuem con-
fiando nesta diretoria,  que  
não tem  dia e não tem hora 
para defender o interesse 
da categoria.   Peço  que os 
servidores, quando convo-
cados para mobilizações e 
assembleias,  participem 
ou mandem  representantes  
de suas cidades  para acom-
panhar a luta da categoria. 
O Sindicato somos todos 
nós! “

3º Suplente

Eduardo Luiz Pereira 
Furbeta

Oficial de 
Apoio Judi-
cial

Campos 
Gerais

“A diretoria sempre con-
duziu o Sindicato com pu-
nho forte questionando as 
decisões do TJMG quando 
estas não beneficiavam os 
servidores. O Sindicato está 
em ótimas mãos. Não me-
diremos esforços para fazer 
o sindicato cada vez mais 
forte, mais sólido e respei-
tado no âmbito do Judiciário 
mineiro.”

�º Suplente

Davi Valentim da Silva

Agente 
Judiciário

Galiléia

“É com grande satisfação 
que tomo posse, fazendo 
parte desta equipe vitoriosa. 
Quero trabalhar esperando 
auxiliá-los e dentro das 
minhas limitações fazer 
o possível para obtermos 
triunfos relevantes para os 
Servidores da Justiça do 
Estado de Minas Gerais.”

�º Suplente

José Henrique Portugal

Técnico 
de Apoio 
Judicial/Es-
crivão

Três Pontas

“ Q u e r o 
aqui agradecer aos colegas de 
chapa que confiaram a mim, 
novamente, o cargo de Con-
selheiro Fiscal. A expectativa 
para este novo mandado é 
boa, até porque o Sindicato 
vem a cada dia agindo com 
mais força, conquistando mais 
benefícios para os servidores. 
O que pretendemos fazer é 
trabalhar pela união de todas 
as classes dentro do próprio 
judiciário no sentido de bus-
car mais forças para alcançar 
nossos objetivos. A Diretoria já 
mostrou que é capaz e sem dú-
vida, vem marcando história 
dentro do Judiciário mineiro. 
Quero sempre estar debaten-
do união e força. Espero quer 
assim, possamos agir melhor 
e cada vez mais defender os 
interesses em prol de todos os 
servidores.”

�º Suplente

Eduardo Daltro de 
Paiva

Técnico 
Judiciário/
Oficial de 
Justiça

Uberaba

“ E s t o u 
muito lisonjeado com a pos-

Membros Suplentes

TODA LUTA 
VALE A PENA

Somente por meio de uma luta permanente e consistente, 
os Servidores poderão alcançar os objetivos de um 
Judiciário uno, que valorize e respeite seus trabalhadores 
e lhes garanta condições dignadas de trabalho.



Comissão eleitoral

Homologação da chapa
Comissão Eleitoral
Eleições Serjusmig – Triênio 2010/2013
Eleição Da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal

Comissão Eleitoral do Sindicato 
dos Servidores da Justiça do Es-
tado de Minas Gerais, designada 

pela Portaria 02/2010, de 18 de janeiro de 
2010, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, faz saber aos Servidores sin-
dicalizados da Justiça do Estado de Minas 
Gerais e a quem interessar, que apenas 
uma chapa se inscreveu, no prazo legal, 
para concorrer às eleições. Sua inscrição 
foi considerada regular e a chapa foi de-
vidamente homologada.

Ata de homologação de inscrição de chapa

Aos vinte dias do mês de fevereiro do 
ano de dois mil e dez, na avenida Ama-
zonas, nº 2086, Barro Preto, nesta Capital, 
Estado de Minas Gerais, reuniram-se os 
membros da Comissão Eleitoral, cujas 
assinaturas constam no final da presente 
ata, que têm seus nomes e funções trans-
critos como se segue: Clayson de Faria e 
Silva,  Presidente da Comissão Eleitoral, 
Elerson Márcio dos Santos, Vice-Presi-
dente, José Antônio Brant Alves Costa, 
Primeiro Secretário a senhora Luzimar 
Silva Nunes Gontijo, suplente. Trataram 
da homologação da chapa inscrita para a 
eleição. A reunião teve início às dez horas. 
O Presidente da Comissão, senhor Clay-
son de Faria e Silva, deu início à mesma e 
esclareceu os motivos da reunião, após o 
que determinou o acurado exame dos do-
cumentos  apresentados no ato da inscri-
ção da chapa; a verificação, nos arquivos 
da entidade, para a devida apuração, do 
respeito aos requisitos exigidos estatutá-
ria e regimentalmente, para a candidatu-
ra, sendo que se apurou a inexistência de 
quaisquer irregularidades no processo e 
registro da chapa,  encontrando-se, todos 
os candidatos aos cargos, em pleno gozo 
de seus direitos sociais. Após a palavra de 
todas as pessoas acerca do assunto, apre-
sentando sugestões e fazendo diversas 
observações, o senhor Presidente pôs a 
matéria em votação, tendo os membros da 
Comissão Eleitoral deliberado, por unani-
midade, pela homologação da inscrição e 
registro da chapa que se caracteriza pela 
seguinte composição: Chapa – 1: “União, 
Compromisso e luta”;Diretoria Executiva, 
Presidente: Sandra Margareth Silvestri-
ni de Souza – Oficial de Apoio Judicial 
– Contagem; 1º Vice-Presidente: Luiz 

Fernando Pereira Souza – Oficial de Apoio 
Judicial/Contador – Nepomuceno; 2º 
Vice-Presidente: Rui Viana da Silva – Co-
missário da Infância e da Juventude - Belo 
Horizonte; 3º Vice-Presidente: Cláudio de 
Andrade – Oficial de Apoio Judicial/Con-
tador - Sete Lagoas; Diretor Secretário: 
José Teotônio Pimentel Gouvêa – Técnico 
de Apoio Judicial/Escrivão – Juiz de Fora; 
Sub-Diretor Secretário: Amauri Delussi 
– Técnico Judiciário/Oficial de Justiça - 
Juiz de Fora; Diretora Financeira: Tatiana 
Correia Borges – Comissária da Infância 
e da Juventude - Belo Horizonte; Sub-
Diretor Financeiro: Alípio de Faria Braga 
– Oficial Judiciário/Oficial de Justiça 
– Ibirité; Diretora de Relações Públicas 
Promoções e Eventos: Simone Salgado 
Rodrigues Gomes – Oficial de Apoio Ju-
dicial/Escrivâ - Abre Campo; Sub-Diretor 
de Relações Públicas Promoções e Even-
tos: Willer Luciano Ferreira – Oficial de 
Apoio Judicial – Belo Horizonte; Diretor 
de Recreação, Esportes, Lazer e Cultura: 
Théo Lellis Alves Nardelli – Oficial de 
Apoio Judicial – Itumirim; Sub-Diretora 
de Recreação, Esportes, Lazer e Cultura: 
Denise Silvestrini de Campos – Oficial de 
Apoio Judicial – Contagem; Diretora So-
cial: Ana Maria Gomes de Souza Bertelli 
– Técnico Judiciário/Assistente Social 
Judicial – Belo Horizonte; Sub-Diretor 
Social: Alípio Barbosa Filho, Oficial de 
Apoio Judicial – Montes Claros. Conselho 
Fiscal, Membros Efetivos: 1º Membro: Ma-
ria Auxiliadora Alves de Souza Teixeira 
– Oficial de Apoio Judicial – Betim; 2º 
Membro: Luciano César – Técnico Judici-
ário/Oficial de Justiça Avaliador - Pará de 
Minas; 3º Membro: José de Queiroz Tole-
do – Oficial de Apoio Judicial – Teixeiras; 

Em decorrência do disposto no inciso 
V, do art. 28 do Estatuto, a Comissão 
Eleitoral agradece a todos aqueles que se 
colocaram, gentilmente, à disposição dos 
serviços necessários à eleição, mormente 
os que se responsabilizaram pela compo-
sição das mesas receptoras/apuradoras e 
se prontificaram em realizar o melhor ao 
seu alcance.

Torna público, ainda, que permane-
cerá em prontidão até o dia 12/03/2010, 
no Sindicato, das 13:00 às 17:00 horas, 

em função dos trabalhos que  dizem 
respeito ao processo eleitoral e à dis-
posição de todos para dirimir qualquer 
dúvida.

Belo Horizonte, 22 de fevereiro de 
2010.

Clayson de Faria e Silva
Elerson Márcio dos Santos
José Antônio Brant Alves Costa
COMISSÃO ELEITORAL

4º Membro: Enio de Senna Gomes Júnior. 
– Oficial de Apoio Judicial/Escrivão - 
Ponte Nova; 5º Membro: Adauto Couto do 
Carmo – Oficial de Apoio Judicial – Caeté; 
6º Membro: Antônio Ancelmo de Sousa 
– Oficial de Justiça Avaliador – Guaxupé; 
7º Membro: Jorcelina Aparecida Ferreira 
– Técnico Judiciário – Caeté. Membros 
Suplentes: 1º Suplente: Jorge Antônio 
de Almeida – Oficial de Apoio judicial 
– Belo Horizonte; 2º Suplente: Maria Rosa 
Ribeiro Batista – Oficial de Apoio Judicial 
– Betim; 3º Suplente:Eduardo Luiz Pereira 
Furbeta– Oficial de Apoio Judicial – Cam-
pos Gerais; 4º Suplente: Davi Valentim 
da Silva – Agente Judiciário – Galiléia; 5º 
Suplente: José Henrique Portugal – Téc-
nico de Apoio Judicial/Escrivão - Três 
Pontas; 6º Suplente: Eduardo Daltro de 
Paiva  - Técnico Judiciário/Oficial de 
Justiça – Uberaba; 7º Suplente: Tadeu 
José da Rocha – Técnico Judiciário – Oli-
veira. Prosseguindo, o senhor Presidente 
manteve livre a palavra. Como ninguém 
a solicitasse, deu por encerrado os traba-
lhos às 11 horas e quinze minutos. Por 
derradeiro, não havendo nada mais a 
tratar, o senhor Presidente suspendeu a 
reunião pelo tempo necessário à lavratura 
da presente ata. Reaberta a reunião foi 
esta ata lida, discutida, posta em votação 
e aprovada por unanimidade, e vai por 
todos os presentes assinada. 

 Belo Horizonte, MG, vinte de fevereiro 
de dois mil e dez.  

Clayson de Faria e Silva
Elerson Márcio dos Santos
José Antônio Brant Alves Costa
COMISSÃO ELEITORAL
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Informações da Previdência
Neste artigo trato de algumas questões previdenciárias 
referentes à aposentadoria por invalidez, reajuste dos 
aposentados e pensionistas sem paridade, e da correção 
dos valores fixados em reais na legislação.

Aposentadoria por invalidez

A Lei Complementar 110/09, aprovada 
pela Assembléia Legislativa, ampliou a 
lista de doenças que dão direito ao cálcu-
lo mais vantajoso da aposentadoria por 
invalidez, que passou a ser a seguinte: 
tuberculose ativa, alienação mental, escle-
rose múltipla, neoplasia maligna, cegueira 
posterior ao ingresso no serviço público, 
hanseníase, paralisia irreversível e inca-
pacitante, cardiopatia grave, doença de 
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, 
nefropatia grave, hepatopatia grave, esta-
dos avançados da doença de Paget (osteíte 
deformante), contaminação por radiação, 
síndrome da imunodeficiência adquirida, 
artrite reumatóide, fibrose cística (muco-
viscidose), lúpus eritematoso disseminado 
(sistêmico), pênfigo foliáceo e outras que 
a lei indicar. 

Em relação à legislação anterior, as 
doenças incluídas na lista são: artrite 
reumatóide, fibrose cística (mucovisci-
dose), lúpus eritematoso disseminado 
(sistêmico). Dissemos que o cálculo é mais 
vantajoso, mas não significa a garantia da 
integralidade baseada na última remune-
ração. A aposentadoria por invalidez, em 

qualquer caso, será calculada pela média 
salarial retroativa a julho de 1994. Quando 
proporcional ela será também calculada 
como proporção do tempo de serviço 
(1/30 avos por ano de serviço, se mulher 
e 1/35 avos por ano de serviço, se homem 
sobre a média salarial). Nos casos da lista 
anterior, a integralidade é, na verdade, a 
“integralidade” da média salarial sem a 
proporcionalidade do tempo de serviço.  

Outro avanço da Lei Complementar 
110/09 é o seguinte: o prazo para provar 
a ocorrência de acidente em serviço, por 
meio de processo especial, é de oito dias, 
contado a partir da data do evento danoso 
e prorrogável por igual período mediante 
justificativa da autoridade responsável. 
Comprovar que uma aposentadoria por 
invalidez decorre de acidente de serviço 
é importante, pois garante um cálculo 
melhor e também a isenção de IR. 

Outras informações 

Os benefícios dos aposentados e 
pensionistas sem direito à paridade, nos 
termos que já divulgamos em artigos ante-
riores, estão sendo reajustados em janeiro 
em 6,14%, mesmo percentual aplicável aos 

benefícios do INSS acima do salário míni-
mo. Assim, os benefícios dos aposentados 
e pensionistas sem paridade, em função 
da reforma da previdência de 31-12-2003, 
totaliza, de acordo com data de concessão, 
até 42,36%.

Alguns valores fixados em real ficaram 
assim: a) a faixa salarial de isenção de con-
tribuição previdenciária de aposentados e 
pensionistas passou de R$ 3.218,90 para 
R$ 3.416,54; b) a faixa salarial para a pen-
são integral passou também de R$ 3.218,90 
para R$ 3.416,54, sendo que acima deste 
valor haverá um redutor de 30%; c) a faixa 
salarial de isenção de contribuição para 
aposentados e pensionistas com doenças 
incapacitantes passou de R$ 6.437,80 para 
R$ 6.833,08.

Serjal
Alagoas

O Serjal 
c o n t i n u a 
trabalhando 
para resolver 
a questão re-
lacionada à 

carga horária. No momento, 
os Servidores alagoanos tra-
balham com expediente de 7h 
diárias, como estabelecido na 
Resolução 001/2010, do TJ. 
Mas, lamentavelmente, não 
recebem os direitos inerentes 
a esse aumento de horas tra-
balhadas.

Sem direitos previstos em 
lei, como alimentação e des-
canso, o expediente atual re-
presenta um prejuízo aos Ser-
vidores. Por isso, insistem que 
a questão seja resolvida com 

urgência.
“Após 30 dias 

de espera, insisti-
mos que o TJ defi-
na se vai garantir 
o tíquete alimen-

tação ou retornar o expediente 
à uma jornada de 6h” - disse 
Ednor Júnior, do Serjal.

Sindjustiça 
Rio de Janeiro

Os Ser-
vidores do 
judiciário 
do Estado 
do Rio de 
Janeiro es-
tão em ple-

na atividade de reformulação do 
Plano de Carreiras. “Os debates 
têm sido importantes para avan-
çar numa proposta que traga, de 
fato, a verdadeira valorização do 
serventuário, além de garantir 
uma melhor prestação do serviço 
público. Eles também servem 
para mobilizar a categoria, pois 

A principal reivindicação 
dos Servidores teve seu início 
ainda no ano de 2008, mais pre-
cisamente no mês de dezembro, 
quando o sindicato, adminis-
trativamente, protocolizou 
expediente requerendo o rea-
linhamento salarial de 70,62%, 
concedido aos Servidores da 2ª 
instância, o qual até a presente 
data não foi apreciado.

Sinjep
Pará

A p ó s 
muita mo-
bil ização 
dos  Ser -
vidores, o 
Tr ibuna l 
de Justiça 

do Pará resolveu retirar o proje-
to de lei que havia encaminha-
do à Assembléia Legislativa da-
quele Estado, que aumentava a 
carga horária dos Servidores do 
Judiciário para 7h sem a devida 
compensação financeira.

sabemos que esta valorização 
somente será conquistada com a 
nossa luta”, diz Amarildo Silva, 
coordenador-geral do Sind-
Justiça.

Sinsjusto
Tocantins

A Cate-
goria está 
em movi -
mento pare-
dista desde 
f e v e r e i r o , 
pelo atendi-

mento da pauta de reivindi-
cação.

No último dia 10/3, uma 
nova assembléia geral definiu 
pela continuidade do movi-
mento. De acordo com o Site 
do Sinsjusto, a AGE foi mar-
cada pela serenidade dos rela-
tos, bem como pela percepção 
das sanções e retaliações que 
podem advir por parte do Tri-
bunal de Justiça, em função da 
decisão tomada (manutenção 
do movimento)

Plantão telefônico

Estou diariamente à disposição dos 
associados do Serjusmig e de seus 
familiares num plantão telefônico, 
de 9 às 11:30 horas. O telefone para 
contato é: 31-3391.3623. 
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O Serviço Social da Comarca de Brasília de Minas realizou 
palestras com todos os serventuários da comarca sob o slogan: 
“Atitude Legal, Excelência no Atendimento: Uma Construção 
de Todos”.  Com o apoio dos magistrados, Dr Edson Ander-
sen Magalhães Longuinhos e Dr Eduardo Ferreira Costa, o 
programa abordou as relações interpessoais, 
cordialidade, respeito ao outro, propagação de 
valores humanos-sociais, dentre outros.

“O tema é muito produtivo, pois desta 
forma aprimoramos nosso atendimento, 
bem como as nossas relações no ambiente de 
trabalho, e com certeza um atendimento de 
excelência para todos”, afirma a Assistente 
Social, Elizabete Cassilha.

Mobilização 21 de Outubro

Comarcas continuam encaminhando 
registros da maior mobilização 
ocorrida na história do Sindicato

Após o fechamento da edição que trouxe a co-
bertura das Comarcas que participaram do grande 
ato público do dia 21 de outubro de 2009, outras 
remeteram fotos para a devida divulgação.

È sabido que quase 100% das Comarcas realiza-
ram um grande ato de protesto no dia 21/10/2009, 

Atletas do SERJUSMIG destacam-se 
em provas nacionais e internacionais

Servidora publica crônicas que 
retratam seus 20 anos de experiência

Belo Horizonte
D´Plácido – Livraria Jurídica
www.dplacido.com.br
Avenida Brasil, 1843, Funcio-
nários
Tel: (31) 3309-4310 / 3309-4306

Livraria Del Rey
www.livrariadelrey.com.br

O Servidor da Justiça de Primeira Instância 
da comarca de Belo Horizonte e filiado do SER-
JUSMIG, Gustavo Pires de Souza, lançou, no ano 
passado, o livro “Estatuto do Torcedor: A Evo-
lução dos Direitos do Consumidor do Esporte”. 
O evento que aconteceu em 17 de dezembro, na 
livraria Del Rey, no Funcionários, contou com a 
presença de 150 pessoas, dentre elas autoridades 
como o presidente da OAB/MG, Dr. Raymundo 
Cândido e o presidente da Câmara de Nova Lima, 
Dr. Djalma Farah.

O livro tem por finalidade analisar o Estatuto 
do Torcedor, abordando, sobretudo, os direitos da-
queles que freqüentam, apreciam e acompanham 

eventos Esportivos. Vale ressaltar que o livro não é 
direcionado apenas para os operadores de direito. 
Com uma linguagem clara e direta, todos que 
amam o Esporte podem ter acesso ao livro.

O “Estatuto do Torcedor: A Evolução dos 
Direitos do Consumidor do Esporte” (Lei 
10.671/2003) une a paixão do brasileiro pelo 
esporte ao exercício da cidadania, a conquista e a 
efetivação dos direitos. Além disso, o livro destaca 
os efeitos práticos e positivos já alcançados pelo 
Estatuto do Torcedor, bem como os direitos que 
ainda devem ser implementados.

Atualmente o livro pode ser adquirido através 
do site www.gustavolpsouza.com.br, ou:

Assistente Sociais promovem palestras 
na Comarca de Brasília de Minas

NOTAS

mas nem todos remeteram suas fotos.
O SERJUSMIG parabeniza mais uma vez os Ser-

vidores que se engajaram na mobilização histórica 
da categoria e faz um alerta para que o espírito de 
luta permaneça, pois ainda teremos muitas batalhas 
pela frente.

Comarca de Brumadinho Comarca de Bonfinópolis Comarca de Coromandel Comarca de Uberlândia

Comarca de Paraopeba

Acima, palestras abordam 
relações interpessoais e 

cordialidade

À esquerda, a Assistente 
Social, Elizabete Cassilha, 
durante palestra

Servidores da Justiça têm seus livros publicados

Em breve – Loja do Galo
www.lojadogalo.com.br

São Paulo
Nobel  (Distribuidor Exclusivo)
www.nobelma.com
Rua Maria Antônia, 108
Tel.: (11) 3258-1700 - Fax: (11) 
2645-4531

Museu do Futebol
www.museudofutebol.org.br
www.roxosedoentes.com.br/ 
museodofutebol

Belém
www.giramundo.com.br
Rua: João Diogo, 62 - Cidade Velha
Tel (91) 3222-7551 / 3088-4019

Nos últimos anos, Servidores e funcionários 
do SERJUSMIG vêm se destacando no atletismo 
nacional, afinal, os atletas do Sindicato, ao longo 
dos meses, se concentraram no intuito de melhorar 
suas marcas e na tentativa de superar seus próprios 
limites.

O Servidor de Juiz de Fora, José Marcos Ribeiro 
da Fonseca, disputou durante o ano de 2009, as 10 
milhas da Mizuno em Belo Horizonte, as 10 milhas 
da Bombom Garoto em Vitória-ES, a Volta Internacio-
nal da Pampulha também em Belo Horizonte, onde 
conquistou o 2.600º em 12.500 participantes.

Já o funcionário do SERJUMIG, Hélio Teixeira, 
disputou o circuito das Estações Adidas, Meia Ma-
rotana Internacional do Rio de Janeiro, a Corrida da 
Cemig e tantas outras.

Em 1º de dezembro, na Corrida Internacional da 
São Silvestre em São Paulo, o Sindicato contou com 
a participação destes colegas e do oficial de Justiça 
de Belo Horizonte, Edmilson Silva Pereira.

O SERJUSMIG, que apóia e patrocina esses atle-
tas, parabeniza o esforço e dedicação dos colegas, 
pois acredita que o esporte influencia de forma 
saudável no desenvolvimento do indivíduo.

Em dezembro do ano passado, a Servidora, es-
critora e artista plástica, Cléa Andrade lançou a sua 
coletânea de crônicas: “A Subserviência Humana” 
(Editora Biblioteca 4X7).

Em matéria publicada para o jornal de Lavras, 
Segundo Caderno, a autora destaca que suas obras re-
sumem-se em sentimentos já vividos, compartilhados 
ao longo de sua vida Segundo ela, algumas de suas 
crônicas parecem mais poemas e outras mostram o 
lado mais documental.

Além de crônicas, Cléa também escreve contos e 
história de família, ensaios e outros.

Aqueles que desejam adquirir o livro da Cléa de-
verão acessar o site www.biblioteca24x7.com.br.
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Em dezembro do ano passado, no Expominas, 
na solenidade de entrega da Medalhas de Mérito 
Legislativo 2009, foram comemorados os 20 anos 
da promulgação da Constituição de Minas Gerais. 
A comenda foi dividida em três módulos - Grande 
Mérito, Mérito Especial e Mérito - que premia per-
sonalidades que se destacaram por seus serviços ou 
méritos excepcionais. 

O Oficial de Justiça aposentado, Escandar Nagib 
Borjaili, foi condecorado com a Medalha da Ordem do 
Mérito Legislativo por sua importância no contexto da 
sociedade mineira, na categoria Direito/Advocacia.

 No ano de 2009, Escandar também foi homenage-
ado na Nona Edição do “Gente Expressão”  pelos serviços  prestados  ao Judiciário.

O SERJUSMIG parabeniza Escandar por sua brilhante atuação em prol dos direitos 
da sociedade mineira.

Sindicato dos Servidores da Justiça de 
1º Instância do Estado de Minas Gerais
Av. Amazonas, 2.086 - Barro Preto 
30180-003 Belo Horizonte - MG
www.serjusmig.org.br
E-mail: serjusmig@serjusmig.org.br

Fone: (31) 302�-3�00

Prestação de Contas
Janeiro-Fevereiro-Março/2009
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O SERJUSMIG traz neste espaço a prestação de contas dos informativos, 
jornais, correspondências e fax enviados aos delegados sindicais durante 
os meses de janeiro à primeira quinzena de abril de 2010, para ciência 
dos Servidores de suas comarcas.

O conteúdo e o layout dos materiais publicitários são de total responsabilidade da empresa anunciante.

O Conselheiro Fiscal do SERJUSMIG, Antônio Anselmo de 
Souza, foi homenageado na Câmara Municipal de Guaxupe, em 
dezembro do ano passado, com o título cidadão Guaxupeano.

Anselmo foi indicado pelo deputado Luiz Smargiassi (PPS) pelo 
trabalho desempenhado como detetive em 1978, onde ficou por 
vários anos prestando serviços aos guaxupeanos, bem como por sua 
atuação como Oficial de Justiça na comarca de Guaxupé.

Além deste título, Anselmo foi condecorado no ano passado 
como Servidor do Ano da comarca de Guaxupe.

O SERJUSMIG parabeniza o companheiro Anselmo pelas 
honras merecidas.

ALMG entrega Medalha do Mérito 
Legislativo para Oficial de Justiça

Na edição 135° foram destaques: ADE 
sancionado pelo governador Aécio Neves; 
Presidente do TJ reafirma compromisso 
de pagar reajuste e apoiar a data-base; 
Instalada a comissão especial para analisar 
a PEC 190; Proposta de Emenda da Consti-
tuição que garante ao Servidor aposentar 
por invalidez já está pronta para plenário, 
bem como o adicional de periculosidade na 
ALMG; Núcleo Intersindical  de Humani-
zação  entrega prêmio  aos vencedores  do 
1° concurso de Monografias; CNJ decide  
que substituição de Escrivão só com curso 
superior;  Comarca de Teófilo Otoni sedia 
Encontro Regional, Publicação  do edital  
de eleições do SERJUSMIG para o triênio 
2010/2013, Cobertura do Encontro de 

delegados do SERJUSMIG  e  a  cobertura  
completa da mobilização do dia 21  de 
outubro.

Informativo 543 - SERJUSMIG reivin-
dica ao TJ agilização na implementação do  
Adicional de Desempenho dos Servidores 
do Judiciário mineiro.

Informativo 544 - Sindicato esclarece 
pontos da PEC 190 e solicita que os Servi-
dores mantenham-se mobilizados.

Informativo 545 - SERJUSMIG res-
salta a importância na luta pela criação 
de um Estatuto Único dos Servidores do 
Judiciário.

Informativo 546 - SERJUSMIG con-
voca escrivães e contadores para reunião 
ampliada. 

NOTAS

Escandar Nagib Borjaili 
ao lado de sua esposa, 

Mara das Graças Nagib, da 
presidente do SERJUSMIG, 

Sandra Silvestrini e do 
deputado estadual Célio 

Moreira (PSDB)

Conselheiro Fiscal do SERJUSMIG é homenageado 
com o título de cidadão Guaxupeano

Antônio Anselmo 
de Souza

Falecimentos
A Diretoria executiva do 

SERJUSMIG e seu Conselho 
Fiscal lamentam profundamente 
o falecimento dos colegas: Hélcio 
Ferreira Bhering, Oficial de 
Justiça da Comarca de Jequeri; 
do Oficial de Justiça Milton 
Vicente Barbosa, ocorrido no 
dia 10/01/2010, da Comarca 
de Barão de Cocais; da Conta-
dora aposentada da Comarca 
de Guaxupé, Valderes Vieira, 
ocorrida em dezembro de 2009 e 
do Oficial Judiciário da Comarca 
de Coromandel, Joaquim Men-
des de Oliveira, ocorrido em 
29/01/2010.

“Aos 22 dias do mês de-
zembro de 2009, nós, da fa-
mília forense de Jequeri, nos 
fizemos em prantos quando 
perdemos um de nossos mem-
bros, Hélcio Ferreira Bhering, 
Oficial de Justiça, morto em 
trágico acidente de trânsito.

Admirado pelas suas ati-
tudes, sempre íntegras, foi, em vida, um grande 
amigo e um invejável pai de família.

Excelência na profissão era sua meta. E 
trabalhando, foi chamado ao plano superior. 
Hélcio, você se foi, mas permanecerá em cada 
um de nós a lembrança de sua constante ale-
gria, seu companheirismo e a singularidade de 
seu caráter. Vá em paz, amigo inesquecível!

Família Forense - Comarca de Jequeri”


