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Confira, nesta Edição Especial, Edição Especial, 

momentos marcantes

de nossas múltiplas 

jornadas ao longo

de 20102010

Encontro
Assistentes 
Sociais

Ato 
Unificado

Encontro de Juiz de Fora

Protesto na ALMG

Campanha

Congresso

Fenajud

Informativo Periódico do Sindicato dos Servidores da Justiça  de  Primeira Instância de Minas Gerais - No 141 - RETROSPECTIVA/2010

A Diretoria e o Conselho Fiscal do SERJUSMIG

esperam que, no ano que se inicia, os servidores da 

Justiça MIneira mantenham a garra. Que a SORTE, o 

SUCESSO e as CONQUISTAS sejam  compensações a 

TODOS os esforços empreendidos.

FELIZ 2011, COMPANHEIROS!!FELIZ 2011, COMPANHEIROS!!

ATENÇÃO, neste início de 2011, ATENÇÃO, neste início de 2011, 

teremos AGE!teremos AGE!

Veja, nesta edição, o ENCARTE ESPECIAL, ENCARTE ESPECIAL,  com a 

chamada e o EditalEdital da Assembleia-Geral (AGE) que

será realizada pelo SERJUSMIG

 e comece a se preparar!e comece a se preparar!
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Três PLs valiosos aprovados!
Data-base; Periculosidade e Assédio Moral coibido na Administração Pública Mineira. 

Três propostas positivas finalmente efetivadas: vitórias nascidas de NOSSAS lutas!

Companheiros (as), 

O ano de 2010 foi marcado por 
muitas lutas, culminando 

num mês de dezembro ainda mais 
acelerado. Tivemos incontáveis 
negociações e ações nos âmbitos 
do Tribunal de Justiça e da 
Casa Legislativa. Conquistamos 
tudo o que  reivindicamos (e  
MERECEMOS)? Não, infelizmente, 
não!

É claro que tal constatação 
sempre deixa uma “gostinho 
amargo”. Afinal, tanto foi o 
empenho! Mas, a despeito de, mais 
uma vez, concluirmos, que não 
fomos respeitados e compensados 
adequadamente, pudemos cons-
tatar também que, mais UMA VEZ, 
mostramos nossa garra e disposição 
para manter firmeza nas lutas pelos 
nossos direitos.

O ano que se inicia traz 
promessas, expectativas, incertezas, 
receios. Entretanto, traz também o 
companheirismo, o sorriso amigo, 
a força do (a) companheiro(a) que, 
lá da pontinha das Minas Gerais, 
desloca-se para a Capital, a fim de 
fortalecer o “nosso coro”. Vamos 
nos apegar às boas promessas 
deste novo ano e, sobretudo, 
apostar nesta nossa força e garra. 
Eu aposto em CADA UM de vocês! 
E TODOS do SERJUSMIG endossam 
tal aposta. 

Então, comece a se preparar 
porque estamos dispostos a ampliar 
a UNIÃO e a falar ainda mais alto, 
afinado e confiante neste 2011. Que 
venham as pedras! Continuaremos 
a caminhada, pisoteando-as e 
vencendo as demais barreiras que 
tentarem nos deter. Confiemos uns 
nos outros. Nós, do SEU Sindicato, 
confiamos! Então, um 2011 de 
muita CONQUISTA MERECIDA para 
todos nós!

Sandra Silvestrini 
Presidente do SERJUSMIG

DIRETORIA EXECUTIVADIRETORIA EXECUTIVA  
Presidente: Sandra Margareth Silvestrini de Souza; 1º Vice-Presidente: Luiz Fernando Pereira 
Souza; 2º Vice-Presidente: Rui Viana da Silva; 3º Vice-Presidente: Cláudio de Andrade; Diretor 
Secretário: José Teotônio Pimentel Gouvêa; Sub-Diretor Secretário: Amauri Debussi; Diretora 
Financeira: Tatiana Correia Borges; Sub-Diretor Financeiro: Alípio de Faria Braga; Diretora de 
Relações Públicas, Promoções e Eventos: Simone Salgado Rodrigues Gomes; Sub-Diretor de 
Relações Públicas, Promoções e Eventos: Willer Luciano Ferreira; Diretor de Recreação, Esportes, 
Lazer e Cultura: Théo Lellis Alves Nardelli; Sub-Diretora de Recreação, Esportes, Lazer e Cultura: 
Denise Silvestrini de Campos; Diretora Social: Ana Maria Gomes de Souza Bertelli; Sub-Diretor 
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SS

TIME CAMPEÃOTIME CAMPEÃO[[
A Diretoria e o Conselho Fiscal do SERJUSMIG aproveitam esta edição especial para 
aplaudir também uma equipe essencial para o  SUCESSO do trabalho de NOSSO  
SERJUSMIG em 2010. Parabéns, pessoal. VOCÊS BRILHAM!

Fátima (Unimed)

À esquerda da Fátima (de cima para baixo, da esquerda para a direita): Linha Superior: Hélio (Helinho) - Planos de 
Saúde; e Patrícia (Consultório Odontológico); Kênia (Cons. Fiscal). Abaixo do Helinho:Eduardo (Unimed); Jacqueline 
(Cons. Odontológico); Rosilene  (Rose / Adm.); Júnior (Financeiro) e Joyce (Adm.). Penúltima linha: José Luiz (Presidência); 
Débora (Estagiária de Jornalismo); Kátia (apoio Adm.); Jamile (Jurídico), Rinaldo (Patrimônio) e Moisa (Estagiária Jurídico). 
Última linha: Ariane (jornalista, até agosto/2010); Elexsandra (Adm.); Clemente e Tereza (Apoio Adm.) e Naiane (Apoio 
Comunicação, até dezembro/2010).

Direita da Fátima (de cima para baixo, da esquerda para a direita): Linha Superior: Camila (Apoio CPD);  Magda (Gerência); 
Jamil (Motorista); Juarez (Tota) - Financeiro. Entre Tota e Jamil (embaixo): Cássia (Presidência). Ao lado da Naiane: Franklin 
(Presidência / Filiação); Guilherme (Jurídico); Adelson (Adm.). Última linha (esquerda ao lado da Naiane): Claudinha 
(Apoio Adm.); Dinorá (jornalista), Cida (Apoio Adm.)  e Reginaldo (CPD). Em breve, nosso JORNAL trará fotos e detalhes 
dos colaboradores que, também  com muito  brilho, atuam nas  Regionais do SERJUSMIG em Minas.

Nossa! Como trabalhamos em 
2010: reuniões; articulações; 

encontros e desencontros (inclusive 
de ideias). Por isso, as vitórias 
nascidas de nossa batalha merecem 
celebração! Afinal, quanto suor e 
desgaste para ver NOSSOS Projetos 
de Lei (PLs) aprovados.

Data-Base: esta foi uma 
conquista singular. Somos 

os primeiros serventuários do 
funcionalismo de Minas Gerais a ter 
uma data efetiva. Enfim, o Tribunal, 
agora, não poderá se esquivar 
com tanta facilidade. É certo que 
garantir a data, não significa firmar 
o reconhecimento de nossas perdas. 
Mas, sem a menor dúvida, é um 
super-avanço: temos um ponto de 
partida garantido em LEI (ou seja, 

nenhum presidente, como já houve 
- e TODOS sabemos - poderá fechar 
as portas para os representantes da 
categoria). Agora, é “firmarmos o pé” 
no trabalho pela concreta reposição 
da defasagem acumulada. E isto 
faremos, com certeza!

Assédio-Moral coibido: eis outra 
vitória exemplar de nossas lutas. 

Na Administração Pública de Minas 
Gerais, agora, assédio moral terá 
punição. E, não esqueçamos, o PLC 
que deu origem à Lei Complementar 
116/2011 (sancionada em 12/1) 
nasceu do trabalho da “Comissão de 
Combate ao Assédio SERJUSMIG/
Sinjus-MG”. Por isso, no que tange a 
este tema, especificamente, a direção 
do SERJUSMIG saúda, em especial, 

ao 2o vice-presidente da entidade, 
Rui Viana, que teve uma atuação 
fundamental nesta conquista.

Periculosidade: esta terceira 
celebração, certamente, poderia 

ter sido mais ampla (se o TJ acatasse 
as sugestões de percentual/padrão 
propostas pelo NOSSO Sindicato). 
Entretanto, saber que parte da 
injustiça foi corrigida e que, agora, 
nossos colegas que se arriscam 
receberão o adicional é, sim, 
uma boa nova a celebrar. Nós do 
SERJUSMIG torcemos para que, em 
2011, os motivos de celebração 
sejam bem mais amplos. E é para 
isso que, UNIDOS aos SERVIDORES, 
trabalhamos e trabalharemos 
SEMPRE!  SS
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Lutas, ações, reuniões e muita

negociação marcaram 20102010
Reuniões com os presidentes do 
Tribunal,  Sérgio Resende (em 
janeiro, fevereiro e junho/2010) e 
Claúdio Costa (setembro/2010)!  
Negociações  com  representantes 
da  equipe técnica do Tribunal. 
Movimentações na Corte 
Superior. Ações e mobilizações 
na Casa Legislativa. Atividades 
de formação no Dieese. Ufa!! 
Os dirigentes do SERJUSMIG, 
não raro acompanhados por 
diversos colegas, tiveram um ano 
atribulado mesmo! 

[

Primeiro semestre: uma das reuniões
de negociação da NOSSA Pauta/2010

2/9/2010:  reunião de negociação com  presidente
(então) recém-eleito, desembargador Cláudio Costa

Novembro/2010: um de nossos incontáveis 
PLANTÕES no Plenário da ALMG, realizados 
em todos os turnos e reuniões

do primeiro semestre),  poderíamos 
respirar com mais calma, viram  
chegar, no âmbito do Legislativo, 
novas lutas, estas em prol dos 
Projetos de Lei (PLs) de nosso 
interesse: quantas mobilizações; 
reuniões com parlamentares e 
assessores; ações em Comissões; no 
Plenário e na área externa da ALMG. 
E O SERJUSMIG SEMPRE PRESENTE, 
em todos os horários (veja detalhes 
nas fotolegendas da página 8)!

Plantão no Parlamento: no dia 
13/9,  iniciamos uma VIGÍLIA 
NO LEGISLATIVO (ALMG), 

lutando pela ampliação do adicional 
de Periculosidade (na época, Projeto 
3797/2009), a fim de que o benefício 
fosse devidamente reconhecido e 
pago a Assistentes Sociais Judiciais; 
Psicólogos Judiciais; Comissários 
da Infância e da Juventude; 
Oficiais de Justiça Avaliadores. 
Todos profissionais da Justiça que, 
cotidianamente, colocam a vida 
em perigo no exercício profissional, 
mas estavam excluídos no citado 
PL (que fazia revisão do percentual 
do benefício  só para médicos, 
odontólogos e enfermeiros da 
2ª Instância). Nessa luta, houve 
caixão (simbolizando o funeral dos 
direitos do servidor); tenda-velório; 
distribuição de banana à população 
(a fruta foi acompanhada de uma 
“Carta-Protesto” - mostrando que 
o TJ estava “dando uma banana” 
aos profissionais excluídos); 
apresentação de Emenda ao PL, 
entre outras ações/negociações (no 
TJ e na ALMG). 

A vígilia e a luta permaneceram 
até que - em razão das eleições 
2010 - a Casa Legislativa entrou 
em recesso. Mas, desde então, já 
deixávamos claro: “tão logo fossem 
retomados os trabalhos na AL, 

Expectativas: depois de 
um primeiro semestre 
tumultuado, marcado por 

reuniões de poucos resultados, 
e tentativa de “calote” no 
retroativo do ADE, que levaram à 
paralisação do dia 12 de maio e às 
manifestações de 27/5 (solenidade 
de instalação das câmaras do 
TJMG), e 2/6 (Solenidade de posse 
do novo Presidente do TJ, des. 
Cláudio Costa - calendário de lutas 
deliberado em Assembleia-Geral/
AGE da Primeira Instância,  em 
1o/5/2010), finalmente, no dia 
26/6/2010, nos “últimos ares” da 
Gestão Sérgio Resende, em reunião 
com as entidades (com participação 
do deputado Padre João do PT), o 
chefe da Casa da Justiça acordou 
em submeter à votação da Corte 
Superior o encaminhamento do 
Projeto de Lei (PL) de reajuste 
salarial da categoria (10,14%). Dia 
09/06, a Corte aprovou o PL, então 
encaminhado ao Legislativo.

Ações na ALMG: o segundo 
semestre não começou 
muito diferente: reuniões, 

conversas, mas poucos resultados 
efetivos em relação aos itens ainda 
faltosos de atendimento em NOSSA 
Pauta/2010. A chegada do novo 
presidente do TJ, desembargador 
Cláudio Costa, trouxe novas 
aflições. Para agitar o que já estava 
aflitivo, ainda tivemos de lidar 
com inquietações decorrentes de 
imposições do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) - quem não se 
lembra do sufoco na tentativa 
de ampliar nossa jornada, SEM 
REAJUSTAR VENCIMENTOS? (que 
necessitou também de muita ação 
NOSSA - na Corte e em gabinetes de 
magistrados, entre outras). Os que 
achavam que, com os resultados 
obtidos no TJMG (fruto das lutas 

NEGOCIAÇÕES da Pauta 
2010:  o SERJUSMIG 
iniciou 2010 na mesa de 

negociação. Em janeiro e fevereiro,  
dirigentes da entidade se reuniram 
com o - então - presidente do 
Tribunal de Justiça (TJMG), desem-
bargador Sérgio Resende, a fim de 
reivindicar atendimento à Pauta 
dos Servidores. Na sequência, 
vieram outras reuniões, algumas em 
conjunto com os demais Sindicatos 
(Sinjus-MG e Sindojus).

Nesses encontros, além da 
interlocução com o Chefe do 
Judiciário    Mineiro, os  representantes 
dos servidores da Primeira Instância 
também negociaram com membros 
da equipe técnica do Tribunal. Em 
todas as negociações, ênfase para 
as reivindicações de recomposição 
salarial e dos benefícios; Data-Base;  
Adicional de Desempenho (ADE); 
Plano de Carreiras (PC) respeitado; 
gratificação de Gerentes e Terceiro 
Grau para Oficial de Justiça, entre 
muitas outras. A incorporação dos 
7,5% da segunda parcela do reajuste 
salarial com quitação dos seis meses 
(retroatividade) e o envio do PL da 
Data-Base à ALMG foram algumas 
das importantes vitórias desse 
primeiro semestre.

estaríamos de volta: e “NÃO DEU 
OUTRA!” Voltamos, negociamos, 
protestamos, pressionamos (diária 
e incansavelmente). Em nossa 
retomada de ações na ALMG, vieram 
novos desafios: briga pelo PL contra 
o “Assédio Moral”; pela emenda 
que apresentamos ao Projeto do 
3o Grau para Oficiais de Justiça (PL 
4631: retirado de tramitação pelo 
TJ - detalhes no site www.serjusmig.
org.br); além da “surpreendente” 
decisão da Corte Superior do TJ (de 
24/11) em enviar ao Legislativo os 
PLs da Gratificação-Chefia (GEC) 
e da ampliação do adicional de 
Periculosidade (mas sem acatar 
percentuais/padrões propostos - e 
há anos  -  pelo SERJUSMIG: detalhes 
no site www.serjusmig.org.br). 

T rabalho de resultados:
foi preciso muito fôlego e 
disposição para, após ouvir 

os companheiros (leia matéria 
sobre encontros, mobilizações e 
AGEs nas páginas 6 e 7), realizar 
novas ações/negociações com o 
TJ e a ALMG, além de firmar um 
permanente Plantão no Legislativo 
até o final de dezembro. Momento 
este no qual, enfim, pudemos 
colher uns pequenos bons (mas 
não excelentes!) frutos de nosso 
trabalho constante  (para ficar 
completamente por dentro, visite 
nosso site e veja a página 8).
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JANEIRO: Chapa única se inscreve para o pleito eleitoral
que definiu novos dirigentes do SERJUSMIG para
a gestão 2010/2013.

Nas fotolegendas destas duas páginas,     

      dos fatos que  marcaram o  ano dos   

FEVEREIRO: o, então, presidente, desembargador Sérgio Resende, 
acompanhado de membros de sua equipe administrativa, recebe 

representantes do SERJUSMIG para reunião
de negociação da Pauta de Reivindicações/2010

MARÇO: dirigentes do SERJUSMIG intensificam ações, na Corte Superior
e em gabinetes de desembardores, a fim de garantir a manutenção da 
jornada de trabalho da categoria; o ADE e a Data-Base.  Ação concluída  
com VITÓRIA NA DECISÃO DA CORTE!

ABRIL: SERJUSMIG se mobiliza, na Casa Legislativa, na luta pela 
aprovação do PL da Data-Base. Trabalho que 

também resulta em VITÓRIA!

MAIO: LUTO POR JUSTIÇA! Servidores se mobilizam em TODAS
as comarcas de Minas, fazem atos públicos e paralisações em prol   do 
retroativo do  ADE; do atendimento às Reivindicações da  categoria 
e de mais JUSTIÇA na Casa da Justiça.

JUNHO: nos momentos finais de sua gestão, desembargador Sérgio 
Resende atende aos apelos dos  Sindicatos, reúne-se com as

entidades e garante  pagamento dos dos 10,14%.
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     mês a mês,  imagens de alguns

    servidores da Justiça de Minas

JULHO: Comissão SERJUSMIG/Sinjus-MG é convidada e participa 
da “Conferência Internacional contra o Assédio Moral no
Trabalho”, realizada no Rio de Janeiro.

SETEMBRO: Vigília, Tenda-Velório (dos direitos dos Servidores);
distribuição de bananas e manifestos, na Praça da ALMG, entre outras 
ações. Tudo em prol do PL da periculosidade.

NOVEMBRO: “3o Encontro Regional do SERJUSMIG” tem a sua largada em 
Juiz de Fora, reunindo representantes de  cerca de  30
 Comarcas da Região da Zona da Mata Mineira

AGOSTO: “12o Encontro de Delegados do SERJUSMIG” reúne cerca 
de 500 servidores da Justiça durante ricos

 debates e palestras, realizados no 
Hotel Fazenda Tauá.

OUTUBRO: AGE esclarece sobre andamento das  negociações com 
o Tribunal e faz deliberações sobre a Pauta/2010. SERJUSMIG  lança 

Campanha por mais  SAÚDE E SEGURANÇA no TJMG.

DEZEMBRO: finalmente, após muitas ações no Legislativo, vários PLs de 
interesse da categoria são votados. Nesta foto, 

uma das votações em Comissões.
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negociações, tanto no âmbito do TJ 
quanto dos Legislativos.

Retomada: no ar, o suspense 
(aliado a diversas “fontes 
de insatisfação”). Com is-

so, a categoria volta a clamar 
por respostas: quer concretude! 
Entre agosto e setembro, o 
SERJUSMIG realiza seu “Encontro 
de Delegados”; retoma visitas a 
comarcas do interior; encabeça 
vigília na ALMG. Em outubro, 
após resultados inconclusivos nas 
negociações com o Tribunal - e com 
a proximidade do recesso Legislativo 
(em decorrência do Pleito Eleitoral 
Brasileiro), a entidade chama a 
PRIMEIRA INSTÂNCIA para nova AGE 
(dia 20/10). Nesta, os servidores 
ficam a par das respostas dadas nas 
últimas negociações com o Tribunal 
e da importância (e necessidade) 
de ação de TODOS na ALMG (em 
prol dos nossos PLs). Assim, são 
retomados os Plantões na ALMG, 
ininterruptamente até dezembro 
(veja página 8). 

Surpresa ou susto? Com a 
deliberação da Corte Superior 
(em 24/11) sobre o envio dos 

PLs da Gratificação-Chefia (GEC) 
e da Periculosidade. Escrivães e 
contadores demonstram insatis-
fações. Diante de tal reação, mais 

66SindForçaSindForça

(            )

SS

1o/5/2010:
reunidos em AGE, 

servidores deliberam 
paralisação

 marcada 
para 12/5 e

atos públicos de 
LUTO por 

JUSTIÇA em todas 
as Comarcas

de Minas.
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Assembléias e Mobilizações 

decisivas realizadas em 2010

12/5/2010: representantes de diversas Comarcas comparecem à mobilização
em BH. No interior, mais força, também com movimentos e paralisações.

4/12/2010: reunião de Escrivães e 
Contadores para deliberar sobre PL da GEC

“A união do rebanho

obriga o leão a ir  dormir

com fome.”

Provérbio Africano

uma vez, exercitando amplamente a 
DEMOCRACIA, a direção do Sindicato 
convoca o grupo para uma reunião 
específica, na sede da entidade 
(em 4/12 - sábado). No encontro 
(LOTADO), a redação do PL (feita 
pelo TJMG sem acatar proposições 
do SERJUSMIG) é rechaçada. 

Os presentes, então, deliberam 
que o SERJUSMIG negocie, na 
ALMG, a proposição de duas 
emendas. Na primeira, retomar a 
PROPOSTA DEFENDIDA, desde 2007, 
pelo NOSSO Sindicato: 20% sobre 
o PJ 77. Na outra, explicitar que a 
implementação da GEC não pode, 
em hipótese alguma, resultar em 
diminuição dos valores recebidos, 
atualmente, a título de substituição. 
As emendas passam pelas duas 
primeiras Comissões. Mas,  na última 
(Fiscalização Financeira: FFO), a 
decisão da Mesa da AL é de oficiar o 
TJ sobre as emendas (a fim de buscar 
um posicionamento consensual). 
Ou seja, tal projeto (Gratificação 
de Escrivães e Contadores), certa-
mente, já é parte da Pauta de LUTAS 
que nos aguardam em 2011! Isso 
sem falar que o Tribunal retirou 
o PL do 3º grau  para Oficiais. Ou 
seja, teremos mais trabalho (neste 
ponto) e também em relação ao 
efetivio pagamento do Adicional de 
Periculosidade.

Primeiro semestre intenso: 
Iniciamos 2010 na mesa 
de negociação. A despeito 

desse esforço do SERJUSMIG, 
empenhando-se em soluções dia-
logadas, houve pontos de tensão 
entre os servidores ao longo de 
2010. No primeiro semestre, em 
diversos momentos, a ausência de 
bons resultados nas negociações, 
ou mesmo o “surgimento de novos 
problemas” (como ameaças de 
cortes de direitos e ampliação de 
jornada; aliadas à insegurança; 
desvalorização e afins) levaram 
a categoria a reagir com mais 
veemência.

Maio marcante: foi numa 
dessas reações que, 
por deliberação de 

uma Assembleia-Geral (AGE), 
realizada no “Dia do Trabalhador” 
(1o de maio/2010), os servidores 
gritaram por JUSTIÇA na Casa da 
Justiça. Desse clamor, nasceu a 
decisão de realizarmos um dia de 
paralisação (foi, então, estabelecido 
o 12/5/2010). Nesta data, os 
servidores, LITERALMENTE, vestiram 

a camisa do LUTO POR JUSTIÇA, 
realizando paralisações e atos de 
protesto em TODAS as Comarcas 
de Minas. A categoria reivindicava, 
entre outros itens, o pagamento 
do retroativo do ADE, bem como o 
efetivo encaminhamento de projeto 
de Lei à ALMG fixando o reajuste 
de 10,14%. As ações desse 12 de 
maio foram contagiantes e tiveram 
um papel fundamental, mostrando 
a força e a determinação dos 
serventuários ao verem seus direitos 
ameaçados/negligenciados.

Aceleração no segundo 
semestre: novo presidente 
assumindo no Tribunal 

(receios e aflições aflorados); alie-
se a isso, eleições gerais no País
(o que implicaria 
recesso no Legis-
lativo), quando 
diver-sos projetos 
de nosso interesse 
tramitavam nas 
Casas do Parlamento 
(Estadual / Federal). 
Resultado: expecta-
tivas e suspense nas 
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de Fora, representantes de quase 
30 comarcas da Região ficaram 
envolvidos em ricos debates e 
aprendizados sobre tudo isso (e 
muito mais). 

Além dessas atividades, envol-
vendo a base de servidores (bem 
como das ações e mobilizações no 
Legislativo e no TJMG), dirigentes do 
SERJUSMIG ainda participaram de 
novas reuniões/cursos com técnicos 
do Dieese, e de outro encontro do 
“Coletivo Jurídico da Fenajud”. 

Aliás, foi por deliberação da 
categoria, num desses momentos 
de troca e conscientização, 
que se decidiu o reingresso de 
NOSSO SERJUSMIG como filiado 
à Federação. E em 2011, há 
novos “Encontros Regionais” a se 
realizar. É mais formação, troca e 
crescimento à espera de cada um de 
nós: “democratização das ideias; 
conhecimentos; experiências e, 
especialmente, das decisões sobre 
os rumos da luta da categoria!”

SindForçaSindForça77

SS

(           )
Encontros, atividades de conscientização, 

formação e integração ao longo de 2010 

Cabeças pensantes: a exemplo 
do que tem ocorrido nos 
últimos anos, também em 

2010, dirigentes do SERJUSMIG se 
empenharam em realizar e integrar 
atividades com o propósito de 
ampliar conhecimentos, estimular a 
conscientização, fortalecer e integrar 
as lutas da classe trabalhadora nos 
âmbitos estadual e federal. 

Nesse sentido, apenas nos 
primeiros meses de 2010, além de 
reuniões com outras entidades do 
Funcionalismo Mineiro, NOSSO 
Sindicato ainda participou da 
“Conferência Internacional de 
Combate ao Assédio Moral no 
Trabalho”; do Congresso Extra-
ordinário da Federação (Fenajud); 
de diversas reuniões e atividades 
de formação com técnicos do 
Departamento Intersindical de Esta-
tística e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese); de mais um encontro do 
“Coletivo Jurídico” da Fenajud; 
além de estar ativo em reuniões e 
audiências em favor da Proposta 
de Emenda (PEC) 190 (que propõe 

Novembro: Curso do Dieese
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Agosto: “12o Encontro de Delegados SERJUSMIG”
Novembro: “3o Encontro Regional SERJUSMIG” - Etapa Juiz de Fora”

“Quando uma criatura humana 

desperta para um grande sonho, 

e sobre ele lança toda a força

de sua alma, todo o

universo conspira

a seu favor.”
Johann Goethe

Pensador Alemão

a instituição de “Estatuto Único 
dos Servidores do Judiciário”). Toda 
essas ações visando a  ampliar os 
olhares de dirigentes/colaboradores 
da entidade, a fim de lhes dar 
respaldo e embasamento para que 
possam atender e representar cada 
vez melhor a categoria.

Pensar e dividir: sabemos, 
entretanto, que restringir 
a interlocução; a troca; a 

formação apenas aos dirigentes 
sindicais seria um desperdício.
Afinal, em toda a base de servidores 
da Primeira Instância há muitas 
mentes argutas. Portanto, nada mais 
justo, então, do que dividir saberes, 
promovendo oportunidades para a 
troca de ideias e o aprimoramento 
de ideais. 

 Tais propósitos são os eixos 
que norteiam as ações da diretoria 
ao realizar as visitas períodicas 
às Comarcas do interior, e a pro-
mover atividades como o “Encontro 
de Delegados” e os “Encontros 
Regionais”, entre outras.

Crescer na União: a exemplo 
da riqueza dos primeiros 
meses, o segundo semestre 

de 2010 começou altamente 
produtivo na Primeira Instância, 
sobretudo no que tange à formação 
e à conscientização. Além do 
“12o Encontro de Delegados do 
SERJUSMIG” (realizado no final de 
agosto, no Hotel Tauá), tivemos a 
largada dos “Encontros Regionais”, 
com a rodada de Juiz de Fora (em 
novembro). Em ambas as atividades, 
palestrantes e debates de alto nível 
e muita interlocução produtiva 
entre servidores (confira detalhes/
imagens dos dois encontros no site 
www.serjusmig.org.br e nos jornais 
140 e 140 B).

 O “12o Encontro de Delegados” 
reuniu cerca de 500 companheiros  
- provenientes dos mais diversos 
cantos das Alterosas - em debates 
sobre ação sindical; saúde e direitos 
dos servidores; união e lutas; e 
muito mais. Já na atividade de Juiz 
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O segundo semestre de 2010 foi agitado para a nossa categoria (leia detalhes nos textos do 
interior desta edição). Mas os meses de novembro e dezembro “testaram  nossos nervos e energias”,  devido, 
sobretudo, ao corre-corre no Legislativo. Quase que diariamente,  projetos de nosso interesse entravam e 
saiam de pautas.  Eram reuniões e movimentações na Assembleia Legislativa (de manhã, à tarde e à noite), 
ufa!   Corremos, batalhamos,insistimos.  Mas valeu a pena! No final, VITÓRIAS: PLs APROVADOS! 

Periculosidade é Lei: APLAUSOS!!!!Periculosidade é Lei: APLAUSOS!!!!

Em relação ao PL da 
Periculosidade (cuja Lei -
no 19.480 -  foi sancionada 
em 12/1/2011: detalhes 
em nosso site), a direção 
da nossa entidade quer 
aproveitar para fazer uma 
saudação especial ao diretor 
do SERJUSMIG Alípio Braga 
(Oficial de Justiça / Comarca 
de Ibirité). Alípio foi o 
idealizador da emenda que 

o SERJUSMIG apresentou ao primeiro PL do TJMG que tratava do tema (e 
excluia os profissionais da Primeira Instância). Tal emenda foi apresentada 
por meio do deputado Delvito Alves (PTB), na Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ). Alípio e o companheiro Walter Moraes (Diretor Regional Juiz 
de Fora / Oficial de Justiça - Comarca de Santos Dumont), foram grandes 
incentivadores dessa luta e, juntos, articularam a audiência pública na AL 
(foto acima). Alípio esteve presente em todas as votações e vigílias. Por isso, 
dedicamos tal vitória (em especial) a ele, além de a todos que, desde o início, 
acreditaram e estiveram firmes na luta ao lado do NOSSO SERJUSMIG.

VIGÍLIA e PROTESTO

ARTICULAÇÕES
NAS COMISSÕES

PRESSÕES NO PLENÁRIO

Assédio Moral em Minas, agora,  tem punição! 

Assédio Moral em Minas, agora,  tem punição! 
Nesta foto, SERJUSMIG na Audiência Pública com o deputado 
Sargento Rodrigues (PDT), um dos autores da proposta inicial de 
combate ao assédio (cuja Lei Complementar no 116/2011-  também foi 
sancionada em 12/1/2011, mas com vetos: detalhes em nosso site)
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ERRAMOSERRAMOS:: nossa colega Hellen Almeida Amaral Hellen Almeida Amaral (Oficial de Apoio da Comarca de Oliveira) 
quer PERMUTAR PERMUTAR para DIVINÓPOLIS (e não para Juiz de Fora, como, erroneamente, divulgamos

 na edição de setembro do SERJUSMIG Notícias). Pedimos desculpas à Hellen pela falha. Os interessados, 
podem fazer contato pelo email hellen-amaral@ig.com.br  ou  pelo telefone (37) 9905-0730

No sábado, 26/2, o 
SERJUSMIG realizará 

a PRIMEIRA Assembleia-
Geral Extraordinária (AGE) 
deste 2011. A atividade 
será no “Centro de Con-
venções da Associação 
Médica de Minas Gerais 
(AMMG)”, a partir das 
9h30. Aproveitamos para 

No dia 26 de fevereiro, No dia 26 de fevereiro, o SERJUSMIG volta a se

 reunir com a categoria em Assembléia-Geral !em Assembléia-Geral !
reiterar: CADA UM é 
essencial nesses encontros 
que definem os rumos de 
nossas lutas e ajudam a 
delinear futuras vitórias. 
Portanto, ajudem-nos a 
conscientizar e a convocar 
os colegas.

Entre outras questões 
relevantes para o 

cotidiano profissional dos 
servidores da Primeira 
Instância da Justiça Mineira 
(TJMG), estarão em  pauta: 
majoração do valor do 
vale-lanche;   Lei 105/2007 
(gratificação do Escrivão 
e Contador e bacharelado 
em Direito para os Oficiais 
de Justiça); PV; data-base; 

O SERJUSMIG - Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado de Minas Gerais, por meio de sua Presidente, Sandra 
Margareth Silvestrini de Souza, nos termos dos artigos 2º, inciso III, 4º, 5°, 6°, inciso VI, art. 13, inciso III, e art. 15º, 
inciso III do Estatuto da Entidade, convoca todos os seus sindicalizados para a Assembleia-Geral Extraordinária 

(AGE), a ser realizada no dia 26 de fevereiro de 2011 (sábado), às 9h30, em 1ª convocação, com o número regimental; e 
às 10h, em 2ª convocação, com o número de participantes, no Centro de Convenções da Associação Médica de MInas 
Gerais (AMMG), localizado na Av. João Pinheiro, 161, - Centro - Belo Horizonte/MG, para:

1)- Discutirem  sobre o andamento das reivindicações da categoria e as negociações com o Tribunal de Justiça 
de Minas (TJMG), entre elas: majoração do valor do vale-lanche; os dispositivos da Lei 105/2007 (gratificação 
do Escrivão e Contador e bacharelado em Direito para os Oficiais de Justiça); data-base; Promoção Vertical; 
alterações do Plano de Carreiras; Adicional de Periculosidade e, ao final dos debates, deliberarem sobre as 
formas de luta que deverão ser desencadeadas em prol do alcance dos objetivos da categoria.

2) – Ajuizamento das seguintes Ações Coletivas:
a)-AÇÃO ORDINÁRIA E/OU OUTRA MEDIDA JUDICIAL, postulando o pagamento da  correção monetária e 
juros do Adicional de Desempenho (ADE);
b)-AÇÃO ORDINÁRIA E/OU OUTRA MEDIDA JUDICIAL, postulando o pagamento da  correção monetária e 
juros da Promoção Vertical.

Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2011 
(a) Sandra Margareth Silvestrini de Souza – Presidente/SERJUSMIG

alterações do Plano de 
Carreiras; Adicional de 
Periculosidade, além do 
ajuizamento de Ações 
(detalhes no EDITAL, pu-
blicado abaixo, e também 
em nosso site e no Diário 
Oficial). Então, dia 26, às 
9h30, companheiros (as), 
TODOS à AGE! 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA  SERJUSMIG

SS
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