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O DIÁLOGO necessário:

Confira, no Artigo e no 
Editorial, o quanto é 
importante saber dialogar 
ouvindo, DE FATO, o outro. 
Com ponderação,  podem 
ser evitados muitos 
embates desnecessários, 
chegando-se à solução
consensual. 

Página 2 .........................

Grupos de Trabalho (GTs):

Detalhes das mais recentes 
reuniões dos GTs. Saiba as 
respostas do TJMG e o 
posicionamentos das 
entidades,  bem como
outras ações que estão 
em andamento, a fim
de se fazer valer o REAL 
objetivo dos GTs.
Página 3 .........................

Viagens:

Representantes do 
SERJUSMIG em novas visitas 
a Comarcas do interior de
Minas, a fim de conferir de
perto as necessidades e
reivindicações dos
servidores (as).
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que sou pai de família, resido em 
Nova Lima, trabalho e estudo. Ao fim 
do lamentável ocorrido, lavrado no 
Boletim de Ocorrência (BO) nº 1043767, 
fiz questão de perguntar ao policial que 
iniciara tudo aquilo, qual a razão de 
eu ter sido detido, e de permanecer 
naquela delegacia até aquele horário. 
Ele, simplesmente, respondeu que ‘tudo 
o que tinha acontecido era de minha 
inteira responsabilidade’. 

Como assim? Que crime eu cometi? 
Por isso, venho até o SERJUSMIG, a fim 
de para manifestar minha indignação 
e repúdio a esta atitude. Isso é um 
testemunho de falta de qualificação e 
de treinamento daquele Policial que 
iniciou a ocorrência. Se ele tivesse 
um pouco de sensibilidade e/ou 
treinamento adequado, colocaria um 
ponto final logo no inicio da abordagem. 
Afinal, a credencial apresentada a ele 
é original, ele ligou para a Central de 
Policia (checando que havia credencial 
emitida em meu nome). 

Mesmo assim, insistiu em levar o 
caso até a Delegacia, colocando-me em 
situação constrangedora, embaraçosa 
e que nada condiz com o senso de 
justiça e seguridade. Agradeço ao 
SERJUSMIG pela oportunidade de fazer 
este desabafo, e espero que outras 
pessoas não passem pelo que passei. 
Muito obrigado.” Cláudio
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Colega do TJ passa por momentos de

aflição devido à truculência de um policial

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 
Social: Alípio Barbosa Filho E

X
P

E
D

I
E

N
T

E
E

X
P

E
D

I
E

N
T

E CONSELHO FISCAL CONSELHO FISCAL --  EFETIVOS: 1a - Presidente) Maria Auxiliadora Alves de Souza Teixeira; 2º 
) Luciano César; 3º ) José de Queiroz Toledo; 4º ) Enio de Senna Gomes Júnior; 5º ) Adauton Couto do Carmo; 
6º) Antônio Ancelmo de Sousa; 7a) Jorcelina Aparecida Ferreira. SUPLENTES: 1º - Jorge Antônio de 
Almeida; 2a-Maria Rosa Ribeiro Batista; 3º- Eduardo Luiz Pereira Furbeta; 4º- Davi Valentim da Silva; 
5º- José Henrique Portugal; 6º - Eduardo Daltro de Paiva; 7º - Tadeu José da Rocha. 

Jornalista/Editora Responsável: Dinorá Oliveira (MG 05458 JP)
Projetos Gráfico e Editorial/Diagramação: Dinorá Oliveira (MG 05458 JP)
Redação: Dinorá Oliveira                Estagiária de Jornalismo: Débora P. Sampaio 
Impressão: Gráfica FORMATO   Tiragem: 10.200 exemplares

SS

Aproveitando a passagem do “Dia 
do Trabalhador” - 1o de maio, 

o SERJUSMIG volta a manifestar sua 
solidariedade a um trabalhador especial. 
NOSSO colega, do Poder Judiciário 
Mineiro (TJMG), Cláudio Rodrigues de 
Paula sofreu “maus pedaços” devido à 
incompreensão e falta de sensibilidade 
de um policial. A desventura ocorreu 
na noite de 10/2/2011 e já foi retratada 
no site do SERJUSMIG. Confira, a seguir, 
um resumo do desabafo que Cláudio 
enviou ao Sindicato. 

“Meu nome é Cláudio Rodrigues 
de Paula, sou funcionário do TJMG, 
matrícula 10245456. Atualmente, estou 
lotado na 2ª Vara Cível da Capital. 
Como possuo deficiência física, ocupo 
uma vaga específica, de acordo com 
as peculiaridades de minhas limitações 
pessoais (sou servidor público estadual, 
credenciado como deficiente, desde 
2002). A credencial de deficiente físico 
me permite, por exemplo, utilizar vagas 
especiais nos estacionamentos. Isso, 
entretanto, não foi levado em conta 
na noite de 10 de fevereiro deste ano, 
quando fui abordado por um Policial. 
Indignado com os constrangimentos 
que me foram impostos, descreverei, a 
seguir, o que me ocorreu. Nessa data, saí 
do trabalho às 18h, indo para a escola, 
onde curso Direito, onde parei meu 

SS

carro na porta, numa vaga especial, 
colocando minha credencial no capô 
do veículo. Ao retornar ao carro, fui 
surpreendido por um Policial, que me 
abordou, perguntando por que estava 
naquela vaga. Então, apresentei a ele 
minha credencial. Com uma postura 
de “poucos amigos”, o policial exigiu 
documentos do carro e habilitação, o 
que entreguei de pronto. 

O constrangimento e a truculência, 
no entanto, prosseguiram. Após pegar 
meus documentos, o policial me 
disse que ‘na opinião dele eu não era 
deficiente físico’, pois não ‘aparentava’ 
nenhuma deficiência. Na sequência, 
sentenciou que ia verificar minha 
credencial (insinuando que seria 
falsa); e que eu estava detido ‘para 
averiguações’. 

Eu ainda quis (tentei) chamar um 
professor de Direito, acreditando que 
isso pudesse ajudar a elucidar o caso. 
O policial, porém, proibiu-me de fazê-
lo, alegando que eu não ‘poderia deixar 
o local’ (como se fosse cena de crime). 
Para resumir: meu veículo foi rebocado, 
eu fui colocado no camburão (não sem 
antes sofrer uma ‘revista’) e fui parar na 
delegacia. Lá, permaneci detido até a 
meia noite (sem motivo ou justificativa 
plausível e ouvindo ‘piadinhas’ que 
era um falsário). No local/momento, 
não havia delegado presente. Saliento 

“Que as reivindicações da categoria; 
negociações com o TJ; Grupos de 

Trabalho [GTs]; situação das Comarcas 
do Interior; adicionais; benefícios 
etc, sejam avaliados com seriedade, 
respeito e consideração pela Casa da 
Justiça. Assim, talvez, numa próxima 
data marcante, possamos abrir nosso 
periódico elencando muito mais razões 
a celebrar do que a lamentar.” Foi com 
tais palavras que encerramos o editorial 
da edição 142 do SERJUSMIG Notícias. 
Na ocasião, fazíamos referência ao 
“Dia da Mulher”.INFELIZMENTE, na 
passagem de mais uma data: o “DIA 
DO TRABALHADOR”, nossa esperança 
de “TER MAIS A CELEBRAR” não se 
confirma. Diante das “negociações” 
no Tribunal, nós, profissionais do TJ, 
passamos mais um 1o de maio sem clima 
festivo: ansiando, lutando, insistindo 
que “DIALOGAR não é IMPOR”.

2011 começou com otimismo. 
Afinal, pela primeira vez, temos 
data-base (e isto é MUITO 
IMPORTANTE). Além disso, houve 
sinalização positiva: os Sindicatos 
participando dos GTs encarregados 
de interesses da categoria. Porém, a 
despeito desses primeiros “ventos de 
esperança”, até o momento, não se vê 
avanço considerável. A categoria está 
aflita. E com RAZÃO! A cada reunião de 
um GT ou encontro de “negociação”, 
“chovem” emails e telefonemas ávidos 
em saber “OS RESULTADOS”. Mas tais 
“resultados” são inconclusivos ou 
trazem “novidades” questionáveis 
(como a proposta de alteração do Plano 
de Carreiras, leia pág.5). 

Os servidores(as) do TJMG, assim 
como o SERJUSMIG, adorariam celebrar 
o “Dia do Trabalhador” em clima 100% 
festivo. Mas, pelo jeito, na Casa, isso 
sempre “fica para depois”! A despeito 
dessa baixa nas expectativas de 
TODOS NÓS, profissionais do TJ, somos 
trabalhadores e honramos o NOSSO 
DIA. Aliás, honramos muito. Afinal, 
fazemos um dos melhores Judiciários 
do Brasil (segundo pesquisa do STF). 
Assim, com muito orgulho, o SERJUSMIG 
dedica esta edição aos trabalhadores, 
em especial aos profissionais da Justiça. 
E, como a esperança é permanente,  
renovemos a fé: “Tomara que, em 
2012 (e nos anos vindouros), o 1o de 
maio seja comemorado com TOTAL 
satisfação por todos os que trabalham 
no TJMG”!

Sandra Silvestrini
Presidente do SERJUSMIG

SERJUSMIG
é união!

SERJUSMIG
é luta por 
direitos!

UNIÃO
é força!

DIREITOS
merecem 
respeito!
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Grupos de Trabalho: reuniões X avanços

Vale-Lanche: 
Chegar a 2015 com o valor 
de NOSSO Vale-Lanche 

recomposto. Este é o objetivo da 
proposta de “reajuste escalonado” 
que os Sindicatos apresentaram ao 
Grupo de Trabalho (GT) responsável 
pelo assunto. Entretanto, em 
reunião realizada no dia 19/4/2011, 
os representantes do Tribunal no 
GT rejeitaram o Planejamento 
das entidades (SERJUSMIG, 
representado pelo Primeiro Vice 
Luiz Fernando Souza; Sinjus-MG e 
Sindojus). De acordo com a proposta 
dos Sindicatos, o Vale (que passaria 
a ser intitulado Auxílio-Alimentação) 
começaria a ser reajustado em julho 
deste 2011, com valor-referência 
para a recomposição equivalente 
ao valor do PJ01 das Tabela 
Remuneratória. 

Ao não acatar a proposição 
dos representantes da categoria, 
os membros da equipe técnica 
apresentaram uma (controversa) 
contraproposta. Os dirigentes 
sindicais entretanto, após acalorados 
debates no GT, decidiram não 
assinar a “nova” proposta do GT. 
Eles querem NEGOCIAR (de fato), 
a fim de chegar a uma proposta 
consensual, e já começam a 
trabalhar nesse sentido.

Embora a reunião de 19/4 
tenha terminado sem consenso, o 
SERJUSMIG insiste na possibilidade 
e, SOBRETUDO, na necessidade, 
de que sejam abertas novas 
negociações. Os representantes do 
TJ no GT devem ter claro que um 

Confira detalhes e saiba a “quantas andam” as negociações nos GTs 

valor significativo para o 
”Auxílio-Alimentação” vai 
impactar positivamente, 
principalmente no que 
tange aos novos servidores 
(cujos vencimentos são 
inferiores, em virtude 
terem evoluído pouco 
em suas carreiras). 
Esse impacto positivo 
é essencial para acabar com o 
lamentável “efeito trampolim” na 
Casa, sem falar de outros percalços.

Projeto dos Sindicatos (rejeitado 
pelo na reunião de 19/4): na 
primeira “escala” (julho deste 
2011), o “Auxílio” alcançaria 50% 
do PJ01. Em janeiro de 2012, 
passaria para 55% e, em julho de 
2012, alcançaria 65% do PJ01. Em 
janeiro de 2013, chegaria a 75%; e, 
a partir de janeiro/2014, equivaleria 
a 85%. Assim, em 2015, “Auxílio-
Alimentação” chegaria ao valor-
referência na íntegra (100%). 

Proposta apresentada pelo 
coordenador do GT, Renato de 
Lima Costa (Titular da Secretaria de 
Planejamento do TJ - Seplag/TJMG): 
reajuste (de 15%) só em julho de 2012 
(e sem mudança na nomenclatura: 
continua Vale-Lanche). De 2013 a 
2016, reajustes “fixos” anuais (de 
12%), sem compensação de perdas 
inflacionárias. Com isso,  em 2016, 
o valor do benefício alcançaria R$ 
636 (estamos em 2011, cinco anos 
antes, e o valor do atual Salário 
Mínimo é de R$ 545) Ou seja, 

pela proposta do Coordenador do 
GT, o nosso “Vale” levaria CINCO 
ANOS para chegar a um percentual 
próximo ao do Mínimo de hoje. As 
entidades contra-argumentaram, 
a fim de mostrar que é preciso 
mais esforços, que tal proposição 
não cumpria a razão de ser do GT: 
“recompor, DE FATO, o benefício”. 
Como não se chegou a um consenso, 
o SERJUSMIG manifestou sua fé de 
que o TJMG reestudaria alternativas, 
mantendo abertura para o diálogo. 
Afinal, negociar não é impor! 

Mas, em 10/5/2011, em nova 
reunião do GT, não se conseguiu 
alcançar o consenso (no que tange 
á recomposição escalonada). O 
único avanço diz respeito a 2012: 
em vez dos 15% apenas em julho, 
o TJ aceitou dividir esse percentual 
em dois: sendo 7,5% em janeiro, 
e o restante em julho/2012. O 
SERJUSMIG, entretanto, insistirá na 
busca do consenso, em   prol de uma 
VERDADEIRA reposição das perdas 
nesse NOSSO benefício. SS

Redesenho: a primeira reunião 
do Grupo de Trabalho (GT) 
instituído para tratar do 

“Redesenho da Primeira Instância 
do Judiciário Mineiro (TJMG)” 
foi realizada dia 7/4/2011. A 
presidente do SERJUSMIG, Sandra 
Silvestrini, representa NOSSA 
entidade neste “GT do Redesenho”.
Na oportunidade, Sandra enfatizou 
a necessidade de criação de cargos 
devido à elevada carga de serviço 
(que quadruplicou nos últimos 
anos, sem aumento do quadro de 
pessoal). 

Ela ponderou também que, 
com tamanha sobrecarga, têm sido 
agravados quadros de adoecimento 
no Tribunal, atingindo inúmeros 
trabalhadores da Casa. Com isso, 
alertou nossa representante, 
também é agravada a morosidade 
na tramitação de processos, o 
que, consequentemente, gera 
insatisfação em usuários. 

Diversos membros do GT 
concordaram com os argumentos 
de Sandra. Ao que tudo indica, 
ainda que não seja para provimento 
imediato, devem ser criados novos 
cargos para a estrutura da Justiça 
de Primeira Instância. Os membros 
do Grupo foram incumbidos de 
revisar o relatório da “antiga 
comissão”(de 2007), fazendo 
observações e propostas. Estas, 
depois de novamente analisadas 
no GT, deverão ser encaminhadas à 
Secretaria de Planejamento (Seplag/
TJMG). 

Prêmio por Produtividade:
O primeiro encontro do Grupo 
de Trabalho (GT) instituído para 

estudar a viabilidade e oportunidade 
de implantação, no Tribunal de Justiça 
de Minas (TJMG), do Prêmio por 
Produtividade (PP) foi realizado em 
30/3/2011. 

Sandra Silvestrini, presidente do 
SERJUSMIG, representa a entidade 
no GT. Na reunião, ela ressaltou a 
preocupação do NOSSO Sindicato em 
relação ao PP: “evitar que o prêmio 
seja regulamentado de forma a se 
transformar em mais um instrumento 
de punição dos Servidores (impondo 
metas inatingíveis), ou que seja motivo 
de falsa expectativa”. 

Além disso, Sandra fez questão de 

SS

enfatizar critérios para concessão do 
PP, salientando que devem ser muito 
bem estudados e fixados,  Afinal, 
alertou ela, na Primeira Instância do 
TJMG, há muita diversidade, no que 
tange às condições de trabalho dos 
serventuários (entre outras questões). 
Portanto, é essencial muita cautela e 
zêlo em relação a este instrumento 
para que ele possa, DE VERDADE,  ser 
um VALORIZADOR

Também participaram desta 
primeira reunião os sindicalistas 
Wagner de Jesus Ferreira (Sinjus-
MG) e Ricardo Augusto de Andrade 
(Sindojus). Representando a 
administração do TJ: Maria 
Teresa Santos de Araújo Ribeiro 
(coordenadora do Grupo), Soraya 

Maria de Oliveira Shinzato (da Seplag/
TJ); Marília Antunes Vilaça e Marcélio 
Nogueira de Oliveira (da Dearhu) e 
Juliana Ferreira Inhan (da Coade).

Plano de Carreiras: como já 
explicitamos no site (leia mais 
na página 5), a categoria 

não aceita a proposta apresentada 
pelo GT que estuda mudanças no 
Plano de Carreiras. Diante do claro 
posicionamento dos servidores(as), 
no dia 12/4/2011, a presidente 
do SERJUSMIG, Sandra Silvestrini, 
participou de uma reunião com 
Superintendente da Escola Judicial 
(Ejef), desembargador Joaquim 
Herculano Rodrigues. Sandra e 
representantes do Sinjus-MG (Robert 

França e Wagner de Jesus) expuseram 
visão consensual sobre a IMPORTÂNCIA 
do Plano de Carreiras (PC). Sintonizados, 
os sindicalistas ressaltaram que 
NADA pode justificar essa Reforma 
“atropelada” do PC. Especialmente, 
quando não se percebe aprimoramento 
(do ponto de vista da Administração 
e dos Servidores). As duas entidades 
também enfatizaram a necessidade de, 
primeiro, o TJ cumprir o que já está aí 
colocado: Promoções Verticais (PVs) 
2007 e 2008; bem como publicação dos 
editais 2009 e 2010 (com PRIORIDADE). 
Posteriormente, em nova reunião 
com o Des. Herculano (leia página 
5), finalmente, as entidades tiveram 
sinalização positiva em relação ao Plano 
de carreiras. SS

19/4/2011: Luiz Fernando em defesa da 
proposta apresentada pelos Sindicatos

durante reunião do GT
 do Vale-Lanche
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Outra frente de ação

O SERJUSMIG parabeniza a 
TODOS da Justiça Estadual mineira 
(e brasileira) pela determinação, e 
pelo sucesso do movimento. 

Aqueles que não puderam 
ir, mas quiserem  colaborar 
podem continuar enviando 
correspondências (emails) aos 
deputados das Alterosas.  

Em nosso site (www.serjusmig.
org.br) há uma sugestão de carta 
aos parlamentares, e também a 
lista de emails dos atuais deputados 
federais mineiros. Participe. Faça 
diferença!

44SindForçaSindForça

PEC 190/2007: PEC 190/2007: mineiros acelerando Brasília
Caravana do SERJUSMIG ajuda a fortalecer ações da Fenajud na Capital Federal e a negociar com parlamentares

SS

A LUTA PELA Proposta de 
Emenda (PEC) 190/2007 (que 
permitirá a criação do Estatuto 
Unificado dos servidores da Justiça 
Brasileira) tem agitado o Planalto 
Central. Em abril, durante dois 
dias, a NOSSA Federação (Fenajud)  
organizou atividades em defesa da 
PEC. E O SERJUSMIG ESTAVA LÁ! 

Dois dias de ação

No dia 12/4/2011 (terça), 
dirigentes sindicais “panfletaram 
deputados” nos aeroportos. E, na 
quarta 13/4, desde as primeiras 
horas da manhã, o  “sotaque 
mineiro” foi ouvido em “bom som” 
no Congresso Nacional. Convocado 
pelo SERJUSMIG, um atuante grupo 
de servidores do Tribunal de Minas 
(TJMG) compôs uma caravana, a fim 
de fortalecer as ações em favor da 
aprovação PEC.

NOSSA Caravana

NOSSO grupo contou com 
representantes das Comarcas de 
Unaí; Oliveira; Guaxupé; João 
Pinheiro; Montes Claros; Arinos; BH 
e Nepomuceno. Eles participaram 

13/4: NOSSA 
Caravana 

negocia com 
deputados 

federais, entre 
eles o SEMPRE 

PARCEIRO, 
Padre João (PT)

do “Café Parlamentar” que a 
Fenajud ofereceu aos deputados. 

Gabinetes e deputados

O  “Café” teve a presença de  
diversos deputados, entre estes 
a co-autora da PEC 190/2007 (em 
parceria com o ex-deputado Flávio 
Dino/PCdoB-MA), deputada Alice 
Portugal (PCdoB/BA).

Após negociar com os políticos 
presentes ao encontro, NOSSA 
Caravana iniciou visitas a gabinetes, 
assim como diálogos com os 
parlamentares de Minas Gerais. 
Mais tarde,  acompanhando colegas 
da Justiça de outros Estados,  
incursões a mais  gabinetes. 

NOSSOS companheiros  (as) 
procuraram negociar apoio à 
PEC 190/2007. Entre outros 
parlamentares de Minas, NOSSA 
Caravana  se reuniu com os  
deputados Padre João, Weliton 
Prado e Reginaldo Lopes (todos do 
PT); Domingos Sávio (PSDB); Eros 
Biondini (PTB) e Antônio Roberto 
(PV).

 O retorno da turma a BH foi 
realizado na noite de 13/4.

Avaliação e planejamento

Os dirigentes do SERJUSMIG, 
Luiz Fernando Souza e Rui Viana 
(Vice-Presidentes) permaneceram 
em Brasília após as mobilizações. 
Isso porque, na sequência, eles  
participaram de duas reuniões 
agendadas pela Federação (uma 
no mesmo dia 13 e a outra em 
14/4). Em tais  encontros, que 
contaram com companheiros da 
Justiça Estadual de diversos pontos 
do Brasil, foram feitas avaliações 
do movimento, e planejadas novas 
ações em prol da efetiva aprovação 
da PEC 190/2007. 
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SERJUSMIG Plantonista no Congresso NacionalSERJUSMIG Plantonista no Congresso Nacional
Além da NOSSA Caravana nas ações de 12 e 13/4, narradas acima, o SERJUSMIG aproveitou que estava na  “ESCALA 

DE PLANTÕES SEMANAIS da Fenajud”,nos dias 3 e 4 de maio, e intensificou a luta pela PEC 270 e pelo PLP 333PEC 270 e pelo PLP 333

Dias 3 e 4/5/2011: SERJUSMIG, 
em Brasília, de Plantão 
em prol da PEC 190/2007 

(compromisso este já pré-agendado, 
seguindo calendário acordado entre 
os sindicatos e nossa Federação 
Nacional/Fenajud). Uma vez na 
Câmara Federal, além de cumprir a 
agenda pré-determinada, NOSSOS 
representantes (os vices Luiz 
Fernando Souza e Rui Viana) também 
intensificaram o trabalho em favor da 
PEC 270/2008 (torna a aposentadoria 
por invalidez, no serviço público, 
integral e com paridade em relação 
aos servidores da ativa); e em prol do 

Projeto de Lei (PLP) 333/2006 (visa a 
adequar os “limites” globais previsto 
no art. 19 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal [LRF] para os Judiciários 
estaduais (TJs), levando em conta 
volume de processos distribuídos). 
Eles negociaram com lideranças; 
visitaram parlamentares mineiros; 
reuniram-se com o autor do PLP 333 
(deputado Arnaldo Faria de Sá/PTB-
SP) e acompanharam uma “Audiência 
Pública sobre a PEC 270” (esta 
realizada na quarta, 4/5). 

Plantões

A Fenajud já tinha programado 

uma série de atividades, no Congresso 
Nacional, em prol da AGILIZAÇÃO e 
APROVAÇÃO da Proposta de Emenda 
(PEC) 190/2007 (que visa a permitir 
a criação do Estatuto Nacional dos 
Servidores da Justiça Estadual). Nesse 
sentido, organizou-se um “Calendário 
de Ações” (elaborado em parceria 
com os Sindicatos, após o movimento 
de 12 e 13/4: leia texto acima). 

De acordo com o calendário (leia 
box abaixo), sindicatos de diversos 
Estados deverão se revezar em 
“Plantões Semanais” no Parlamento 
Federal. Os dirigentes do SERJUSMIG 
foram escalados como “plantonistas” 
nesses dois dias (3 e 4/5).

SERJUSMIG vai além

 Mas NOSSOS representantes 
trabalharam para “matar três coelhos 
em um só golpe”. Eles uniram o 
Plantão pela PEC 190 a negociações 
em prol das outras proposições de 
NOSSO interesse: PEC 270; e PLP 333

Conversas com líderes

Entre lideranças de nosso Estado, 
Luiz Fernado e Rui conversaram com 
Lincoln Portela (do PR/Líder do Bloco 
de Base: que reúne 64 parlamentares) 
e Paulo Abi-Ackel (do PSDB/Líder da 
Minoria).  Também houve negociações 
com alguns dos constantes parceiros 
de nossas lutas, como os deputados 
Padre João e Weliton Prado (ambos 
do PT); e Jô Moraes (do PCdoB). 
Padre João e Jô Moraes ainda 
acompanharam a “Audiência sobre a 
PEC 270” (esta PEC já está aprovada, 
pela Comissão Especial, desde 2009, 
mas até hoje não entrou na Pauta 
do Plenário, devido à falta de acordo 
entre lideranças).

Em todas as negociações, NOSSOS 
representantes enfatizaram que “os 
servidores do Judiciário de Minas 
contam com o apoio e o empenho 
dos representantes de nosso Estado 
na defesa dessas TRÊS MATÉRIAS tão 
valiosas para a NOSSA categoria!”

Calendário dos Plantões  na Câmara Federal  “Pró-PEC 190/2007”Calendário dos Plantões  na Câmara Federal  “Pró-PEC 190/2007”

SINDICATOSSINDICATOS     DATASDATAS

SinjuSC, Serjal/AL e Sindijudiciário/ES .......................... 26 e 27 de abril/2011
Sindjus/RS, Serjusmig/MGSerjusmig/MG e Sisjern-RN .....................   3 e 4 de maio/2011
Sinjur/RO, Sinjep/PB e Sindjus-MS ............................... 10 e 11 de maio/2011
Sintaj/BA, Sindjustiça/GO e Sinjap/AP .......................... 17 e 18 de maio/2011
Sinpojud/BA, Sindjus/MA e Sindijus/PR ....................... 24 e 25 de maio/2011 SS
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de forma aprofundada (inclusive 
com Projetos de Lei), e levando em 
conta as proposições do servidores 
(apresentadas pelo SERJUSMIG). 
Para a categoria, somente assim, será 
possível se construir uma mudança 
que realmente aperfeiçoe o Plano, 
e não algo como a atual proposta 
do GT (que traz dois ou três artigos 
com avanço, mas outros tantos com 
retrocesso, enquanto de melhoria 
concreta, MESMO, nada se percebe).

Ações 

Outra deliberação da “Reunião 
Ampliada” foi a de que, caso 
seja necessário, liderada pelo 
SERJUSMIG, a categoria pode iniciar 
um calendário de mobilizações, 
com ações diversificadas (inclusive, 
paralisações, se necessário for). 
O SERJUSMIG deverá trabalhar, 
ainda, pelo convencimento de 
desembargadores da Corte, a fim de 
alertá-los para os riscos que a atual 
proposta do GT representa para o PC 
do servidor (a exemplo do que já fora 
feito, em anos anteriores, em relação 
a outras propostas que deterioravam 
NOSSO PC). 

Além disso, NOSSO Sindicato vai 
trabalhar, a fim de colaborar para que 
a Resolução (que tratar do PC) possa 
ser acompanhada de Anteprojetos de 
Lei, que regulamentem mudanças que 
dependem de Legislação (de forma 
que estes já possam ser levados ao 
Legislativo, tão logo a Corte vote a 
nova Resolução do PC).

Nesse sentido, um valioso  passo 
foi a solicitação feita ao superitendente 
da Ejef, desembargador Joaquim 
Herculano, durante reunião realizada 
em 2/5/2011 (leia box abaixo), 
com participação do Segundo Vice-
Presidente, Rui Viana, representando 
o SERJUSMIG, bem como de dirigentes 
do Sinjus-MG.

12Em Destaque SindForçaSindForça55

Plano de Carreiras prejudicado?!Plano de Carreiras prejudicado?!

Servidores, em Reunião Ampliada, dizem NÃONÃO!! 
Convocada, em caráter de urgência, atividade fica lotada de companheiro(as) de diversas Comarcas Mineiras. 

Todos bastante preocupados com os riscos que acarretariam perdas ao NOSSO PC!
9/4: TODOS 

atentos à 
explanação 

detalhada 
sobre o atual PC 

e as propostas 
de modificação
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LUTAR PELA INTEGRIDADE DE 
NOSSO Plano de Carreiras (PC)! 
Este foi o propósito da “Reunião 

Ampliada” que o SERJUSMIG realizou 
na manhã do dia 9/4/2011 (sábado). 
Na oportunidade, muita troca 
de ideias, debates, explanações, 
sugestões e esclarecimentos de 
dúvidas. A atividade, realizada 
no auditório do Colégio Monte 
Calvário, em Belo Horizonte, uniu 
companheiros e companheiras da 
Justiça de Primeira Instância de várias 
comarcas mineiras. 

A reunião foi aberta, por volta 
das 10h30, pela presidente do 
nosso Sindicato, Sandra Margareth 
Silvestrini, e encerrada por volta das 
14h. Acompanhada, à mesa, pelos 
dois vice-presidentes, Luiz Fernando 
Souza e Rui Viana, Sandra saudou e 
agradeceu os presentes, ressaltando 
a importância de, neste momento, 
haver muita união, mobilização e 
participação da categoria. 

Urgência

A “Reunião Ampliada” foi 
convocada, em caráter de urgência, 
devido à importância do tema 
(perigos que voltam a rondar o Plano 
de Carreiras). Como não havia tempo 
hábil para convocar uma assembleia-
geral (AGE), em razão de exigências 
normativas relacionadas a prazos para 
a publicação do edital, a alternativa 
foi chamar a reunião. Nesta, os 
representantes da NOSSA entidade  
puderam ouvir as manifestações da 
categoria. 

O propósito foi conhecer a opinião 
de TODOS sobre  o POSICIONAMENTO 
QUE O SERJUSMIG DEVERIA ASSUMIR, 
NO QUE TANGE À ATUAL REALIDADE 
DE RISCOS AO PC. Sandra fez uma 
explanação inicial sobre o Plano, 
detalhando como ele funciona hoje. 
Em seguida, abordou a proposta do 

Grupo de Trabalho (GT) nomeado 
para propor alterações ao PC. 

NOSSA presidente deixou claro 
que, dentro do prazo estabelecido 
pelo Tribunal (17/1), o SERJUSMIG 
havia apresentado uma série de 
propostas para o Plano, bem como 
importantes considerações a 
respeito das proposições do GT (no 
documento, o SERJUSMIG faz alertas 
em relação a mudanças que podem 
ser maléficas ao Plano, assim como 
ressalta a necessidade de ajustes no 
PC, sobretudo na Carreira do Oficial 
de Apoio). 

Sem diálogar não!

A despeito de tal estudo (entregue 
DENTRO DO PRAZO - e elaborado 
atendendo a sugestões da categoria), 
o GT apresentou um relatório 
desconsiderando praticamente TODAS 
as proposições do SERJUSMIG e dos 
demais Sindicatos. O SERJUSMIG, ao 
entregar a proposta, havia solicitado 
uma “Reunião de Diálogo” (para 
explicar as propostas). Porém, a 
reunião agendada pelo GT (em 24/2), 
DIFERENTEMENTE DO  QUE FÔRA 
POR NÓS  SOLICITADO, NÃO FOI PARA
DIALOGAR, E SIM PARA APRESENTAR 
CONCLUSÕES (“descartando” NOSSOS 

estudos, ponderações e propostas).
Tudo isso foi explicado por Sandra 

durante sua explanação na “Reunião 
Ampliada”. Ela ainda  apresentou 
um resumo das proposições do GT. 
Todos puderam acompanhá-la por 
meio de cópias impressas distribuídas 
à plenária. Ao longo desse “retrato 
falado” sobre o PC, e a proposta de 
alteração apresentada pelo GT (e 
os riscos que tais mudanças podem 
acarretar), abriu-se a palavra aos 
presentes. Todos que possuíam 
dúvidas e/ou propostas puderam se 
manifestar. 

Dúvidas, soluções e decisões

Terminadas as intervenções e 
sanados os questionamentos, foram 
colocadas em votação formas de a 
categoria AGIR EM DEFESA DE NOSSO 
PLANO CARREIRAS. 

Os presentes deliberaram 
que devemos manter a luta para 
aprimorar o Plano e não aceitar 
alterações danosas. E  mais: primeiro 
o TJ precisa colocar em dia, até 
agosto deste ano, as Promoções 
Verticais (PVs), inclusive publicando 
os editais 2009/2010 e 2011. 
Enquanto isso, a Casa deve continuar 
os estudos de alteração do PC, mas 

SS

O SERJUSMIG (representado 
pelo Vice, Rui Viana) e o 
Sinjus-MG, reunidos com 

Superintendente da Escola Judicial 
(Ejef), Desembargador Joaquim 
Herculano Rodrigues, em 2/5/2011, 
reiteraram pedido para suspensão da 
atual Proposta de “Revisão do NOSSO 
PLano de Carreiras(PC)”. O SERJUSMIG 
voltou a apresentar o minucioso 
estudo que fizera acerca do assunto 
(disponível no nosso site), além de 

Pedido de suspensão da Proposta de alteração do PC apresentada pelo GT : sinalização é positiva!

relembrar a necessidade de uma 
revisão ampla, incluindo medidas que 
dependem de Projeto de Lei (PL). No 
ofício que acompanhou NOSSO estudo, 
havíamos reivindicado que o Tribunal 
não processasse qualquer alteração 
no PC antes que as Promoções 
Verticais (PVs) em atraso estivessem 
regularizadas. Solicitamos também 
que nova Portaria seja expedida, 
instituindo outro GT para propor 
mudanças ao PC. Mas “um Grupo que 

tenha representantes da categoria”, 
E mais: que tal Portaria conceda ao 
GT poderes para propor as mudanças 
que julgar necessárias (Leis, Portarias 
e/ou Resoluções). As propostas que 
defendemos refletem o que foi 
aprovado pela categoria na reunião de 
9/4 (texto acima).Preocupado com a 
falta de consenso sobre a Proposição 
do GT, o desembargador sugeriu 
que os Sindicatos formalizassem, 
em documento único, o pedido de 

suspensão do trabalho. 
As entidades, então, elaboraram 

tal documento. Este foi protocolizado, 
com assinatura dos três (SERJUSMIG, 
Sinjus-MG e Sindojus), no dia 5/5, 
em nova reunião na Ejef (SERJUSMIG 
representado pela presidente, 
Sandra; e pelo vice Rui Viana). O 
desembargador Herculano endossou 
NOSSO pedido, comprometendo-se a 
encaminhá-lo à presidência do TJ. Leia 
o ofício, na íntegra, em nosso site.  

SS
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Comarcas do Interior: 

novas visitas, velhos problemas!

Novas “rodadas” de viagens do SERJUSMIG para conhecer de pertinho os principais problemas que afligem companheiros (as) que atuam em 
comarcas do interior do Estado. Entretanto, em razão no grande número de reuniões no Tribunal (lutas pelo PC e pela data-base, por exemplo: 

leia páginas 4, 5 e 7), bem como de ações organizadas pela Federação (Fenajud) em prol de propostas de nosso interesse, fora das fronteiras de Minas 
Gerais, vimo-nos obrigados a diminuir um pouco o ritmo. No entanto, a exemplo do que sempre é feito nessas “visitas” às comarcas do interior, os 
representantes sindicais ouviram os colegas, checaram de perto a situação do ambiente de trabalho, e registraram os principais problemas que afligem 
e dificultam o trabalho dos companheiros (as) do interior. Na Capital, os problemas são relatados aos responsáveis no Tribunal de Justiça, assim como 
insistimos, com constância, que o TJ se empenhe na busca de soluções.

As comarcas visitadas na “leva mais recente” foram: Bambuí e Santo Antônio do Monte (em 29/3/2011); e Nova Lima (em 19/4/2011).Todos os 
locais visitados apresentam problemas muito similares que, recorrentemente, são levados ao conhecimento do Tribunal. Entre as queixas mais 

comuns, estão: equipamentos e locais inadequados para a prestação dos serviços, colocando em risco a “SAÚDE E A SEGURANÇA de SERVIDORES E 
USUÁRIOS” (falta de adequação ergonômica; excesso de calor; falta de ventilação; áreas de riscos em edifícios; falta de pessoal; excesso de processos 
e afins).

Em todas as viagens os representantes do SERJUSMIG aproveitam para prestar esclarecimentos aos companheiros(as) sobre diversos assuntos 
de interesse da categoria, bem como sanar dúvidas. Nessas explanações sempre entram: o andamento das negociações com o Tribunal; os 

resultados das reuniões dos Grupos de Trabalho (GTs); a data-base; o Plano de Carreiras (PC) e as Promoções Verticais (PVs); a liberação da Carreira do 
Oficial de Apoio e afins. Confira, nesta página, alguns momentos dessas incursões pelo interior das Alterosas. 

Fomos informados de que, em Bambui, o relacionamento interpessoal 
melhorou sensivelmente (o “clima” no ambiente de trabalho estaria 
muito mais salutar). Entretanto, houve queixas em relação aos 

computadores. Das 12 máquinas da Comarca, SEIS não funcionam. Também 
foi relatado o excesso de calor na Secretária,  que necessita, urgentemente de 
ar-condicionado, bem como a existência de um “buraco” no teto (causador 
de goteiras). Outra reclamação  é a sobrecarga de trabalho (excesso de 
processos X pouco pessoal). 

29/3: Bambuí: 

A falta de profissionais foi a principal queixa também dos servidores de 
Santo Antônio do Monte. Nas duas viagens, esclarecemos dúvidas 
sobre Promoção Vertical (PV), Plano de Carreiras (PC); vale-lanche; 

Gratificação Escrivães e Contadores (GEC); Imposto de Renda (IR) na Licença 
Saúde; 3º Grau dos Oficiais de Justiça, Data-Base, PECs 49 e 190/2007; e 
liberação da Carreira do Oficial de Apoio. 

29/3: Santo Antônio do Monte

19/4: Nova Lima

Nesta visita, o SERJUSMIG prestou esclarecimentos e registrou vários 
problemas,  afligindo o cotidiano profissional dos companheiros(as) 
de Nova Lima. Entre as situações mais complicadas estão: a 

precariedade das condições de trabalho; o excesso de poeira (que tem 
causado sérias situações de alergia); a falta de espaço e outros aspectos 
bastante insalubres do ambiente de trabalho.  As chuvas são outro 
problema aflitivo: quando chove, costuma haver inundação nas Secretarias. 
Foi relatada ainda a falta de um local adequado para que Assistentes Sociais 
possam realizar seu trabalho, assim como a falta de uma sala para os Oficiais 
de Justiça. 

A pressão que os servidores sofrem por parte de alguns advogados 
também foi lembrada.Além disso, há Assistentes Sociais que teriam sido 
ameaçadas de morte. As principais dúvidas elecadas pelos colegas que o 
SERJUSMIG pôde esclarecer foram a respeito do Adicional de Periculosidade 
e a Aposentadoria Especial. SS
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NOSSA Comissão de Combate ao Assédio Moral 

no Congresso da Coordenação Intersindical 

2/5: 
Relatório 
Final do GT 
é elaborado 
com base 
no IPCA

Rui Viana representa o SERJUSMIG durante palestra que abordou o trabalho da “Comissão” e a nova Lei 
que visa a coibir o Assédio moral no âmbito da Administração Pública de Minas Gerais

SS

Em março, a “Comissão de 
Combate ao Assédio Moral 
S E R J U S M I G / S i n j u s - M G ” 

participou do 2º Congresso da 
Coordenação Intersindical do 
Funcionalismo de Minas Gerais. O 
evento foi realizado nos dias 19 e 
20/3/2011 (sábado e domingo), em 
Sarzedo, MG. 

Na oportunidade, os represen-
tantes da NOSSA “Comissão” 
abordaram os trabalhos/propósitos 
que tem sido desenvolvidos com a 
participação deles, no âmbito da 
Justiça. 

Eles também ressaltaram a 
importância da Lei contra o Assédio 
Moral em NOSSO Estado (elaborada 
também com grande contribuição 
da “Comissão”). 

NOSSO SINDICATO

O SERJUSMIG foi representado 
pelo segundo vice-presidente, Rui 
Viana, que fez uma breve explanação 
sobre o trabalho que tem ajudado a 
desenvolver. 

O evento contou com vários 
outros palestrantes, como a 
professora de Economia da UFMG, 

Dirlene Marques. A Mesa que 
teve a participação de Rui contou, 
também, com outros membros 
da “Comissão”: Robert Wagner 
(do Sinjus-MG) e Arthur Lobato 

(Psicólogo/Coordenador da nossa 
“turma”). O deputado estadual 
Rogério Correia (PT). também 
esteve presente, prestigiando o 
Congresso.

Encontros da Fenajud: 

representantes do 

SERJUSMIG em João 

Pessoa e Alagoas

SS

Oprimeiro e o segundo vice-
presidentes do   SERJUSMIG 
foram os representantes de  

NOSSA entidade em atividades  
promovidas pela Federação Nacional 
dos Servidores do Poder Judiciário 
Estadual (Fenajud), realizadas na 
Região Nordeste do País.

Entre 23 e 27 de março (quarta 
a domingo), Luiz Fernando Souza 
participou do “3º Conselho de 
Representantes Sindicais e o 4º 
Coletivo Jurídico da Federação”, 
realizado em João Pessoa (na 
Paraíba). 

Durante as palestras e debates, 
foram abordados diversos assuntos 
de interesse do servidor do Poder 
Judiciário Estadual. 

Uma das iniciativas efetivadas  
em João Pessoa foi  a “Comissão” 
(contando com membros de 
sindicatos de diversos Estados do País) 
responsável em coordenar as ações 
do “Movimento Pró-PEC 190/2007” 
no Congresso Nacional (leia pág. 4). 

Terminadas as atividades da 
Paraíba, Luiz Fernando, acompanhado 
pelo Segundo Vice, Rui Viana, foi 
a Maceió (Alagoas). Lá, ambos 
acompanharam a apresentação do 
resultado de uma proveitosa pesquisa 
realizada no Judiciário daquele 
Estado.

SS

Data-Base:  GT entrega relatório à Presidência do TJMG

O percentual oficial da 
inflação dos últimos 
dozes meses, segundo o 

Índice de Preços ao Consumidor 
Ampliado (IPCA), referente 
às Regiões Metropolitanas, 
ficou acumulado em 6,51%. O 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) divulgou 
tal percentual no dia 6/5/2011 
(sexta).

Com a divulgação, na mesma 
data (6/5), o Grupo de Trabalho 
(GT) responsável pelos estudos 
referentes à nossa data-base (1º 
de maio), que já havia acordado 
a utilização do IPCA como 
indexador, pôde concluir o seu 
“Relatório Final”, encaminhando-
o à presidência do TJMG. 

Tal “Relatório” fôra elaborado 

na reunião do GT, realizada em 
2/5/2011, mas aguardava a 
confirmação do IPCA referente a 
abril/2011 para ser efetivamente 
assinado e encaminhado ao 
Presidente do Tribunal. 

A citada reunião, na qual 
se chegou ao documento 
consensual, contou com a 
participação do segundo vice-
presidente do SERJUSMIG, Rui 
Viana, representante da NOSSA 
entidade no GT. Também estiveram 
presentes dirigentes dos demais 
Sindicatos da categoria: Robert 
Wagner, pelo Sinjus-MG; e Cláudio 
Abreu, pelo Sindojus, assim como 
representantes da equipe técnica 
do Tribunal que também integram 
o GT (saiba detalhes dessa reunião 
em nosso site).

IBGE divulga IPCA de 6,51%, Grupo de Trabalho fecha e encaminha “Relatório Final”
Com a publicação realizada 

em 6/5, o IBGE confirmou as 
projeções que vinham sendo 
feitas pelos especialistas do 
Departamento Intersindical 
de Pesquisas Estudos 
Socioeconômicos (Dieese) 
sobre o IPCA anual. Em  abril, o 
indexador apresentou alta de 
0,77%. Em  março, o percentual 
havia ficado em  0,79%.  E, nos 
primeiros quatro meses de 2011, 
o IPCA acumulou alta de 3,23%. 

Agora, caberá ao presidente 
do TJMG, Desembargador Cláudio 
Costa analisar o “Relatório” do 
GT e dar prosseguimento aos 
trâmites usuais da Casa (Comissão 
Administrativa e Corte Superior). 

Nos contracheques, mes-
mo, os 6,51% (retroativos 
a 1o de maio/2011 - NOSSA 
PRIMEIRA DATA-BASE) só serão 
contabilizados depois que o TJ 
enviar para o Legislativo (ALMG) 
o Projeto de Lei (PL), e este for 
sancionado pelo Governador. 
Ou seja, “muita água ainda vai 
rolar”. Por isso, devemos nos 
manter em constante alerta, 
em “ESTADO DE MOBILIZAÇÃO”, 
até que a recomposição de 
6,51% se concretize em nossos 
vencimentos.

20/3: Rui 
Viana 
aborda o 
Trabalho 
da NOSSA 
Comissão 
de Combate 
ao Assédio 
Moral 
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PERMUTASPERMUTAS

LUTO:
“Maria do Carmo Fonseca 

Leão: Carminha,  assim era 
por todos chamada a nossa 
querida amiga de 14 anos 
de luta no Juizado. Primeiro, 
Gutierrez. Depois, Relações de 
Consumo. Meiga, discreta e 
educada. Tratava a todos com 
igual interesse. 

Prestativa, estava sempre 
disposta a ouvir, aconselhar, 
ajudar. O Dia Internacional da 
Mulher jamais será esquecido 
pelos seus amigos, pois era o 
aniversário de Carminha. Que 
seu espírito tenha paz é o que 
desejamos. Saudade sempre! 
Os amigos e colegas da justiça 
são eternos!” 

(texto escrito e nos enviado 
por uma colega de trabalho de 

Carminha).  

O SERJUSMIG lamenta esta perda, e se solidariza com os 
familiares e amigos. 

Nossos sentimentos aos filhos, Ivens Fonseca Leão e Iara Mara 
Fonseca Leão; e ao esposo da companheira, Ivens Roberto 
Neves Leão. Que Deus lhes dê muito amparo e força neste 
momento doloroso.
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Apenas esta foto é  do  Arquivo 
de Imagens da Agência Câmara
Fotógrafo: Gustavo Lima

Nos dias 3 e 4 de maio, representantes do SERJUSMIGSERJUSMIG fizeram plantão na
Câmara dos Deputados, em Brasília. Lá, fizeram “via sacra” em prol de TRÊS 
matérias de interesse do servidor (leia página 4).  Nas fotos abaixo, NOSSOS

representantes,(1)(1) ladeados pelos deputados Padre João (PT) e Jô Moraes (PCdoB), 
na Audiência Pública em prol da PEC 270 (6)(6); e em “visitas” a vários parlamentares

 como: (2) (2) Weliton Prado(PT); (3) (3) Arnaldo Faria 
de Sá (PTB/SP, autor do PLP 333);e lideranças de 

Minas, como os deputados (4) (4) Lincoln Portela 
(do PR - Líder do “Bloco de Base”, que reúne 64 

deputados); e (5) (5) Paulo Abi-Ackel 
(do PSDB - Líder da Minoria).

THIAGO, Oficial de Apoio Judicial em 
CATAGUASES quer permutar para BH ou 
GOV. VALADARES. Cadastro efetivado em 
9/5/2011, contato: thiagobrantes@hotmail.
com 

DILZA, Técnica Judiciário/Assistente Social 
em CONCEIÇÃO DO RIO VERDE quer 
permutar para JUIZ DE FORA. Cadastro 
efetivado em 9/5/2011, contato: dilza@
mgconecta.com.br 

FERNANDA, Oficial de Apoio Judicial 
em LEOPOLDINA quer permutar para 
JUIZ DE FORA OU CIDADES PRÓXIMAS. 
Cadastro efetivado em 9/5/2011, contato: 
fsrhribeiro@hotmail.com 

ADAUTO,  Oficial de Apoio Judicial / Contador 
em JEQUERI (que fica perto de Ponte Nova, 
Viçosa, Rio Casca) quer permutar para 
LOCAL A COMBINAR. Cadastro efetivado 
em 9/5/2011, contato:avite1966@hotmail.
com 

RODRIGO, Oficial de Apoio Judicial em PARÁ 
DE MINAS quer permutar para DIVINÓPOLIS, 
NOVA SERRANA. Cadastro efetivado em 
7/5/2011, contato: vecpm25@hotmail.com 

FLAVIA, Oficial Judiciário em BELO 
HORIZONTE quer permutar para ITAÚNA. 
Cadastro efetivado em 7/5/2011,  . contato: 
flavia.resende25@yahoo.com.br 

TATINARA, Oficial de Apoio Judicia em 
ESPERA FELIZ quer permutar para
JUIZ DE FORA, RIO NOVO, MATIAS 
BARBOSA, SANTOS DUMONT, MAR 
DE ESPANHA ... Cadastro efetivado em  
6/5/2011, contato: tatisbi@bol.com.br 

TATIANA , Oficial de Apoio Judicial em Belo 
Horizonte quer permutar para DIVINÓPOLIS, 
ITAÚNA, CLÁUDIO. Cadastro efetivado em  
6/5/2011,contato:tatai2202@yahoo.com.br

ALEXANDRE, Oficial de Apoio Judicial em 
BH quer permutar para GOV. VALADARES. 
Cadastro efetivado em 5/5/2011, contato: 
alexjesp@hotmail.com 

HENRIQUE, Oficial de Apoio Judicial em 
BELO HORIZONTE quer permutar para 
CAXAMBU, BAEPENDI, SÃO LOURENÇO. 
Cadastro efetivado em 3/5/2011, contato:
henrique1983@gmail.com 
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