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31/5: 31/5: Comissão de Combate ao Assédio 

Moral no Trabalho SERJUSMIG/Sinjus-MG

participa de Seminário sobre o tema. 

Realizado na UFMG, evento 

contou com palestra da 

Dra Margarida Barreto
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11oo Semestre: Semestre:
Acompanhe, nas págs. 

2 e 3, um balanço 

detalhado das principais 

ações do SERJUSMIG  

nos últimos seis meses.

Grupos de Trabalho (GTs):Grupos de Trabalho (GTs):

Gratificação-Chefia (GEC),
Prêmio Produtividade (PP),
PL da Data-Base... (saiba o
que há de novo). Confira, 
ainda, detalhes sobre as 
negociações a respeito 
da nova proposta
de Estatuto do
Funcionalismo.

Viagens ao Interior:Viagens ao Interior:

Dirigentes do SERJUSMIG 
visitam companheiros(as)
das Comarcas de Varginha;
Piranga; Teixeiras;
Manhuaçu; Abre-Campo;
Morada Nova de Minas e
Teófilo Otoni, para esclarecer 
dúvidas e checar problemas. 

José Prata de Araújo:José Prata de Araújo:

Confira, no Artigo do 
economista, detalhes sobre 
aposentadoria por invalidez;  
necessidade de aprovação
da PEC 270/2008; conceito 
de tempo de serviço público
e sugestões para TJMG
melhorar as informações 
aos servidores. 

23/5: 23/5: novo

Abaixo-Assinado é 

entregue ao Secretário 

Luiz Carlos Elói.

Diligências (26/50: Diligências (26/50: 

reunião com Dep. 

Rogério Correia (PT) 

para solicitar Audiência 

Pública na ALMG.

................................................................................................................. Página 5 

21/5: 21/5: reunião com Dep. 

Federal Eduardo Barbosa 

(PSDB) por mais apoio a 
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22 Semestral Semestral

Acompanhe, nas páginas 2 e 3, um apanhado-geral das principais ações 
do NOSSO SERJUSMIG neste primeiro semestre de  2011, mês a mês:

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
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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

JANEIRO

11/1 -  SERJUSMIG  cobra do Tribunal (TJMG) soluções relativas a dois 
ofícios de dezembro/2010: 1) “Pedido de Providência” para a situação 
da Comarca de Três Corações (excesso de processos e falta de pessoal , 
agravado por decisão do MP, determinando retorno, aos órgãos de origem, 
de profissionais cedidos ao TJ), agilizando nomeação dos aprovados no 
Concurso.  2) Intervenção do Secretário Luiz Carlos Elói pela disponibilização 
do saldo retroativo da  Promoção Vertical (PV) 2006 na intranet do TJMG.
17/1 - SERJUSMIG apresenta ao TJ sugestões alternativas para o Plano de 
Carreiras (PC), insistindo na ampliação do diálogo.
20/1 – Visitas a Congonhas, Ouro Branco e Mariana, marcam o  início das 
viagens a Comarcas do interior (neste 2011). Nestas, conferimos a situação 
do cotidiano profissional. Depois, os problemas e queixas são relatados 
aos setores responsáveis do TJMG, com a solicitação de soluções.  Os 
sindicalistas também  prestam esclarecimentos sobre as reivindicações e o 
andamento de negociações com o TJ.
21/1 -  Visitas a  Prados e São João del-Rei
22/1 - Reunião intersindical para estudar propostas ao GT do Vale-Lanche 
24 e 25/1 -  Viagens a Cel. Fabriciano ;  e Águas Formosas / Jequitinhonha 
26 e 27/1 – Visitas a Jacinto e Almenara; e Medina, Taiobeira/ Pedra Azul 
27/1- Reunião na Corregedoria-Geral de Justiça:  SERJUSMIG  apresenta  
“propostas relacionadas à entrega, pelos Oficiais de Justiça, de mandados 
de prisão a serem cumpridos por autoridade policial; de ofícios e outros 
expedientes diversos.”  Na mesma data, a fim de elaborar um estudo a ser 
apresentado ao GT, o SERJUSMIG solicita,  pelo site,  sugestões  dos Oficiais.  
28/1 – Viagens a Rio Pardo de Minas e São João do Paraíso 

FEVEREIRO

2/2 – Visita a Manhuaçu
3-2- Atendendo a convite do líder do novo Bloco “Minas Sem-Censura”( PT, 
PCdoB, PMDB e PRB), dep. Rogério Correia (PT), Luiz Fernando  e Rui Viana 
representam o SERJUSMIG na primeira reunião entre o “Bloco” e diversos 
movimentos sociais. 
7/2 – Tribunal atende ao NOSSO Ofício 89/2010 (dezembro/2010), e 
disponibiliza, na Intranet, o saldo do retroativo da Promoção Vertical/2006

11/2 – Primeira 
Negociação com 
equipe técnica 
do Tribunal: 
poucas negativas/
poucas definições. 
SERJUSMIG defende 
reivindicações da 

categoria e informa: levará respostas do TJ para AGE (26/2).
16/2 – SERJUSMIG retoma campanha, online, pelo Projeto de Lei (PLP) 
333/06 (ajustar o percentual da LRF no Judiciário) e disponibiliza sugestão 
de Carta e emails dos mineiros recém-empossados na Câmara Federal.
22/2 – SERJUSMIG volta denunciar (cobrando soluções) a precariedade da 
“SAÚDE E DA SEGURANÇA” de quem atua/utiliza o/no TJ, relatando casos 
de violência; exposição a dejetos de animais  etc.
24 e 25/2  - Viagens  à  Piumhi; e  Araxá 
25/2 –  Sandra Silvestrini e  Rui Viana argumentam com equipe técnica 
do TJ sobre a possibilidade de, ATÉ AGOSTO DE 2011, O TJ COLOCAR EM 
DIA AS PROMOÇÕES VERTICAIS (PVS). Detalhes no site, no texto “PVs: 
SERJUSMIG defende publicação de editais” , de 25/2.

11OO semestre 2011: SERJUSMIG EM AÇÃO! semestre 2011: SERJUSMIG EM AÇÃO!

25/2 - Representantes do SERJUSMIG são oficialmente nomeados, pela 
presidência do TJ para integrar os GTs que tratarão de diversos temas de 
interesse dos servidores (PVs,Redesenho, GEC; Data-Base, Vale-Lanche, PP 
e afins). o SERJUSMIG sugere, ainda, criação de um GT do PL 3º Grau dos 
Oficiais/Equivalência” (diretor Alípio Braga como NOSSO representante). 
26/2 – Primeira Assembleia-
Geral (AGE) da Primeira Instância 
reúne companheiros(as) de 
todo o Estado. Representantes 
do SERJUSMIG  detalham 
andamento das negociações 
com o TJ; situação dos GTs, 
entre outros esclarecimentos. 
Categoria delibera ações  sobre  
Vale-Lanche; Data-base; 
Gratificação-Chefia (GEC); 3º Grau dos Oficiais de Justiça/Equivalência: 
PC/PVs; Prêmio por Produtividade (PP); Pagamento do Adicional de 
Insalubridade. Também fica deliberado que o SERJUSMIG ingresse com 
duas AÇÕES JUDICIAIS: 1) pagamento dos juros e correção monetária do 
retroativo do Adicional de Desempenho (ADE); 2) pagamento de juros e 
correção monetária da PV. 

MARÇO

2/3 – Sandra representa o SERJUSMIG na mesa da Audiência Pública, 
realizada na Assembleia Legislativa (ALMG), para tratar da Construção do 
novo prédio do Fórum de Contagem. Servidora de Contagem  anos, Sandra 
pôde testemunhar atribulações de quem precisa  do (IMPROVISADO) Fórum. 
Convocados pelo NOSSO Sindicato (que forneceu condução, camisetas e 
faixas), companheiros(as) de Contagem lotam a Audiência. 
11/3: Sandra, Rui e Alípio voltam a se reunir com o Corregedor  e aproveitam 
para debater condições de trabalho, relatando casos que levam servidores 
a atitudes desesperadas. Outros pontos tratados: excessos de demanda 
processual;  inadequação de equipamentos/prédios; saúde do servidor; 
pressões e punições que desconsideram as condições para o desempenho 
das atividades; e a condução (às vezes humilhante e desordenada) de 
alguns processos administrativos (PAs); entre outras.
15/3: Segundo encontro do GT do Vale-Lanche. Os Sindicatos apresentam 
pré-proposta de reajustes semestrais escalonados (já aprovada nas  AGEs). 
19 e 20/3: Comissão de Combate ao Assédio Moral SERJUSMIG/Sinjus-MG 
é convidada a participar do “2º Congresso da Coordenação Intersindical do 
Funcionalismo de Minas Gerais” (em Sarzedo). Rui Viana nos representa. 
23 a 27/3: Luiz Fernando representa o SERJUSMIG no “3º Conselho de 
Representantes Sindicais e o 4º Coletivo Jurídico da Federação Nacional dos 
Servidores do Judiciário nos Estados (Fenajud)”, em João Pessoa (Paraíba). 
São deliberadas importantes ações para as NOSSAS lutas nacionais. 
24/3: Sandra  e  Rui  participam de nova reunião do GT do Plano de Carreiras 
e defendem as propostas que (dia 17/1) o SERJUSMIG apresentou ao TJ 
(documento no link Plano de Carreiras de nosso site). 
24/3 – Na primeira reunião do GT da Gratificação Chefia (GEC), Sandra 
reitera proposta de 20% sobre o PJ77.
29/3 - Visitas a Bambui e Santo Antônio do Monte. 
30/3: Primeira reunião do GT do Prêmio por Produtividade (PP), Sandra 
ressalta: “é essencial evitar que o PP seja regulamentado de forma a 
se transformar em mais um instrumento de punição (impondo metas 
inatingíveis), ou que seja motivo de falsa expectativa”. 
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7/4 - Primeira reunião do GT do Redesenho da Primeira Instância. Sandra 
defende ampliação do quadro e alerta para adoecimento de servidores 
sobrecarregados. 
9/4 – SERJUSMIG convida os companheiros(as) da Primeira Instância para 
“REUNIÃO AMPLIADA”, a fim de ouvir avaliações/deliberações da categoria 
sobre a proposta do GT do Plano de Carreiras. Sandra detalha como é o 
PC hoje, e como ficaria com as propostas do GT. Os presentes, de diversas 
Comarcas, deixam clara “sua rejeição às mudanças propostas pelo GT” (já 
rechaçadas pelo SERJUSMIG).
11/4 - Na primeira reunião do GT da Data-Base (1º de maio),  Rui entrega 
NOSSO “Parecer Jurídico” solidamente fundamentado, explicitando a 
possibilidade de o TJ cumprir a Lei 18.909/10 sem choque com a Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF). 
12/4 - Reunião com Superintendente da Escola Judicial (Ejef), des. Joaquim 
Herculano Rodrigues: SERJUSMIG e Sinjus-MG expõem visão consensual 
sobre a IMPORTÂNCIA do Plano de Carreiras (PC): “NADA pode justificar 
uma Reforma ‘atropelada’ do PC”; e “o TJ precisa, antes, cumprir o que já 
está colocado: Promoções Verticais 2007 e 2008; e publicação dos editais 
2009 e 2010 (com PRIORIDADE).” 

12 e 13/4 – 
SERJUSMIG leva 
caravana a Brasília, 
com representantes 
de Unaí; Oliveira; 
João Pinheiro; 
Montes Claros; 
Arinos; Guaxupé e 
Nepomuceno. Eles 
fortalecem ações 

organizadas pela Federação (Fenajud), participam de Café da Manhã com 
deputados e visitam gabinetes. 
19/4 – Reunião do GT do Vale-lanche: Luiz defende NOSSA proposta. 
19/4 – Viagem à Comarca de Nova Lima. 
25 a 27/4 - dirigentes do SERJUSMIG em mais um Curso do (Dieese) sobre 
“Orçamento e Finanças Pública”. Presentes: Sandra; Luiz Fernando e Ru; e 
os diretores Alípio Braga (Financeiro); Ana Maria Bertelli (Social); Simone 
Salgado (Relações Públicas), José Teotônio (Dir.Secretário). E, pelo Conselho 
Fiscal, Tadeu Rocha; José de Queiroz Toledo; Adauto Couto; Davi Silva; além 
de Franklin Almeida (Assessoria da Presidência do NOSSO Sindicato). 

MAIO

2/5 - Segundo encontro do GT do Redesenho. Sandra reitera necessidade 
de ampliação do quadro e de valorização do servidor(a).
3 e 4/5 - SERJUSMIG volta a atuar em Plantão na Câmara Federal. Além de 
cumprir agenda pré-determinada pela Federação em prol da PEC 190/2007, 
Luiz Fernando e Rui intensificam trabalho em favor da PEC 270/2008 
(aposentadoria por invalidez integral com paridade c/ ativa); e o Projeto 
de Lei (PLP) 333/2006 (limites da Lei de Responsabilidade Fiscal para os 
Judiciários estaduais (TJs), considerar o volume de processos distribuídos). 
Visitas a parlamentares e lideranças de Minas; participação em audiência 
pública em prol do PL 270 , e reunião com o autor do PLP 333.
5/5: SERJUSMIG, Sinjus-MG e Sindojus entregam ofício ao 2º vice do TJMG, 
Des. Joaquim Herculano Rodrigues, pleiteando “Que não seja processada 
nenhuma mudança no NOSSO PC, antes que as PVs em atraso sejam 
regularizadas (...)”. O magistrado endossa as solicitações.
6/5- GT da Data-Base assina “Documento Final” e envia à presidência.
10/5 -  GT do Vale-Lanche não chega a consenso sobre o escalonamento, 
mas acorda reajuste em duas parcelas para 2012: janeiro/julho (7,5% em 
cada semestre). O “Relatório Final”  é entregue à presidência do TJ em 12/5. 
13/5 – GT da Gratificação-Chefia: Sindicato rejeita primeira contraproposta 
dos  técnicos do TJ. Pré-acordo: ”GEC com percentuais escalonados, 
baseados no PJ 70, com pagamento inicial em janeiro 2012”. As entidades 
propõem duas alternativas: 1) que os valores sejam pagos: 10% do PJ 70 (R$ 
741,96) em janeiro/2012; e 15% (R$1112,92) em julho/2012. Ficando, para 
2013: 20% sobre o PJ 70 (R$ 1483,92). 2) que  se pague em duas vezes (10% 
em 2012; e 20% em 2013). 
18 e 20/5 - Reuniões sobre nova Proposta de ESTATUTO DOS SERVIDORES 

ESTADUAIS DE MINAS. A primeira interna, com NOSSA Assessoria Jurídica, 
em 18/5. Dia 20/5, nova reunião (com diversas entidades do funcionalismo, 
na Coordenação Intersindical), que delibera: “lutar, COM TODAS as ARMAS, 
contra a proposta apresentada pelo Governo”. 
19/5- SERJUSMIG comunica à Corregedoria as razões de se recusar a 
assinar documento “final” do GT encarregado de “apresentar propostas 
relacionadas à entrega, pelos Oficiais de Justiça, de mandados de prisão 
a serem cumpridos por autoridade policial; de ofícios e outros expedientes 
diversos”. Isso porque, diferentemente do que fora acordado, o relatório 
não foi debatido conosco (apenas fomos NOTIFICADOS). 
21/5 – Luiz Fernando se reúne, em BH, com o dep. federal mineiro Eduardo 
Barbosa (PSDB), e pede apoio para NOSSAS propostas em Brasília. A reunião 
foi agendada pela Conselheira Fiscal Jorcelina Aparecida (de Nepomuceno).
23/5- Imposto de Renda (IR): SERJUSMIG protocoliza ofício-conjunto, na 
Presidência do TJ, pela Intervenção pessoal do Presidente Cláudio Costa, na 
Receita Federal, pela solução dos problemas relacionados às declarações de 
2010. Ofício assinado por SERJUSMIG, Sinjus-MG e Sindojus.
23/5: Diligências externas: SERJUSMIG apresenta proposta de REAJUSTE 
EMERGENCIAL para reembolso das Diligências da Justiça Gratuita, 
durante nova reunião do Secretário Luiz Carlos Elói com NOSSO Sindicato 
(representado por Sandra e  Alípio Braga - que é oficial de Justiça). 
26/5 - Sandra; Luiz Fernando, Rui e o diretor Théo Lellis Alves (de Itumirim) 
se reúnem com o Líder do “Bloco Minas Sem-Censura”, dep. Rogério Correia 
(PT), em mais uma ação pelo REAJUSTE no reembolso das Diligências da 
Justiça Gratuita. Rogério  acata NOSSO pedido de Audiência na ALMG 
30/5 - GT da Data-Base  ajusta o texto do PL, para agilizar trâmites no TJ. 
31/5 - GT do Prêmio-Produtividade(PP) decide acelerar o processo, 
centrando esforços no Pré-Projeto de Lei (PL) para regulamentar o PP no TJ. 
Depois trabalhará na  “Resolução”.
31/5 - SERJUSMIG em Seminário na UFMG, com Dra Margarida Barreto.
31/5 - visitas a Varginha; Três Pontas; Perdões e Bom Despacho.

JUNHO

1º e 2/6 - Visitas a Manhuaçu / Abre Campo; e a Piranga/ Teixeiras 
6/6 - Terceira reunião do GT Gratificação-Chefia (GEC). SERJUSMIG discorda 
da vinculação do pagamento da GEC à avaliação de desempenho.  
14 e 15/6 - Rui participa de novo Plantão da Fenajud em Brasília.
16/6 - SERJUSMIG PERSISTE pela NOSSA Data-Base e o valor reembolso 
das diligências, em novo contato com o Tribunal (diálogos de Sandra com o 
relator do Anteprojeto na Comissão Adm., Des. Saldanha da Fonseca; e com 
o titular da Sec.Planejamento - Seplag/TJMG, Sr. Renato Cardoso).
16/6 - Viagem a Morada Nova de Minas
21/6 - Manhã: reunião do GT do Prêmio-Produtividade. Sandra se empenha 
para ajudar a ”lapidar” a redação do anteprojeto de Lei (PL).  À tarde, Sandra 
e Rui vão ao Legislativo tentar sensibilizar a Comissão de Administração 
Pública (CAP) sobre a importância de uma “Audiência Pública”  para abordar  
baixo valor do reembolso das diligências externas 
22/6 - SERJUSMIG acompanha, na Corte do TJ, votação do ANTEPROJETO 
DA NOSSA DATA-BASE (APROVADO POR UNANIMIDADE)
26/6 - Viagem a Teófilo Otoni
28/6 - SERJUSMIG (Sandra e Rui) participa de reunião com Técnicos do TJ 
para acompanhar prévia da Proposta orçamentária do TJ/2012. NOSSO 
Sindicato defende pontos de interesse da categoria (detalhes em nosso site).
29/6 - Rui acompanha, na ALMG, leitura da mensagem do TJ com o PL 
2125/2011, Data-Base (e, ao lado do Sinjus-MG,  negocia com lideranças).
 
JULHO

7/7 - no início da semana, entre 4 e 6/7, SERJUSMIG e Sinjus-MG articulam, 
na ALMG, inclusão 
do PL 2125/2011 
(data-base), na 
pauta de 7/7 da 
CCJ, mas saem 
frustrados com 
a protelação 
dos trâmites. 
Acompanhe o 
andamento da questão, em detalhes, pelo site www.serjusmig.org.br. SS
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acabou atingindo diversos(as) 
servidores(as) da Justiça Mineira 
que, agora,  enfrentam mais este 
problema: “restituição presa”

Por que o TJ deve intervir?
Porque, para agravar o cenário, 

diversos companheiros(as) que 
buscaram a Receita para ajustar 
a situação e ter sua restituição, 
visto que o erro não foi deles 
(contribuintes), queixam-se de 
voltar mais confusos, dadas 
as inconsistências nas “(des)
informações”. Diante disso, as 
entidades acharam por bem solicitar 
à Presidência do TJ uma ação mais 
incisiva, no sentido de solicitar que 
os nomes dos servidores sejam 
excluídos da “Malha Fina”. No 
documento, relatam as aflições 
dos servidores(as). Estes, os 
menos responsáveis; mas os mais 
penalizados com os equívocos. 
Após receber o ofício, o Presidente 
do TJMG divulgou nota sobre a 
questão, na Intranet da Casa.

44SindForçaSindForça

NOSSOSNOSSOS  Projetos em Brasília: debate 
com mais um parlamentar federal

PCs 190/2007; 270/2008; 555/2006 e PLP 333/2006 foram os destaques da conversa entre mais
um deputado federal de Minas e o Primeiro Vice-Presidente do SERJUSMIG!
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N o sábado, 21 de maio/2011, 
o primeiro Vice-Presidente 
do SERJUSMIG, Luiz 

Fernando Souza, passou horas 
dialogando com o deputado   
federal de Minas Gerais, Eduardo 
Barbosa (PSDB). 

A reunião, que foi realizada 
no escritório do parlamentar em 
Belo Horizonte, e agendada graças 
à intermediação da Conselheira 
Fiscal de NOSSA entidade Jorcelina  
Aparecida (da Comarca de 
Nepomuceno/MG), teve como 
objetivo buscar apoio para NOSSAS 
propostas que tramitam em âmbito 
federal.

Argumentos e Reivindicações
No encontro, Luiz Fernando 

IR: IR: SERJUSMIG fortalece apelo pela intervenção 

do presidente do TJ com a Receita Federal

apresentou argumentos sobre 
o conteúdo e a importãncia 
das proposições, ressaltando a 
necessidade de os deputados 
mineiros se engajarem em defesa 
das matérias, e reivindicando a 
solidariedade do parlamentar. 

As solicitações abrangeram 
as Propostas de Emenda (PECs) 
190/2007 (que visa a permitir a 
criação do Estatuto Nacional dos 
Servidores da Justiça Estadual); 
270/2008 (torna a aposentadoria 
por invalidez, no serviço público, 
integral e com paridade em relação 
aos servidores da ativa); 555/2006 
(trata da extinção da Contribuição 
Previdenciária de Aposentados e 
pensionistas).

Também esteve em pauta o 

Projeto de Lei (PLP) 333/2006 
(adequa os “limites” globais previsto 
no art. 19 da Lei de Responsabilidade 

21/5: reunião,
em BH, com o

propósito de
ganhar mais

um aliado
para a 

matérias de 
interesse dos 
servidores do 

TJMG, que 
tramitam

na Câmara
Federal.

Fiscal [LRF] para os Judiciários 
estaduais (TJs), levando em conta 
volume de processos distribuídos).
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Problemas nas Restituições levam Sindicatos a protocolizar ofício-conjunto reivindicando um contato direto
da Presidência do Tribunal na Fazenda, a fim de interceder em favor dos servidores prejudicados

SS

E ncontrar uma solução viável, 
no que tange aos problemas 
relacionados às declarações 

de Imposto de Renda (IR)/2010 dos 
servidores da Casa da Justiça. Esta é 
a proposição das entidades Sindicais 
(SERJUSMIG, Sinjus-MG e Sindojus), 
explicitada em um “Ofício-Conjunto”, 
protocolizado, em 23/5/2011, na 
Presidência do Tribunal Mineiro 
(TJMG). O documento reivindica a 
intervenção pessoal do Presidente, 
desembargador Cláudio Costa, na 

Receita Federal (RF). O SERJUSMIG 
foi representado pela presidente, 
Sandra Silvestrini, acompanhada de 
Robert Wagner do Sinjus-MG. 

Detalhes
Em fevereiro deste 2011 (com 

a edição da Instrução Normativa 
RFB 1127, de 8/2/2011), a Fazenda 
alterou as regras para se declarar 
o IR referente ao exercício 2010, 
modificando a forma de apuração 
dos Rendimentos Recebidos 

Acumuladamente (RRAs). Como 
a mudança ocorreu muito “em 
cima da hora”, diversas empresas, 
entidades/órgãos já haviam 
processado os RRAs com base na 
regra anterior. 

Entretanto, os contribuintes 
que efetivaram a declaração do 
IR usando o documento sem as 
mudanças precisaram retificar suas 
declarações posteriormente.  

Porém, algo que deveria ser 
simples acabou gerando uma série 
de percalços. Isso porque teria 
havido choques no cruzamento 
entre os dados informados pelas 
fontes pagadoras e os elencados 
pelo programa da Declaração do 
Imposto de Renda Retido na Fonte 
(DIRF). 

Tais descompassos, que seriam 
decorrentes das citadas mudanças, 
levaram a Receita a incluir diversos 
contribuintes na “Malha Fina”. 
Estes, em sua maioria, estão entre 
aqueles que fizeram a “Declaração 
Retificadora”. Tal realidade 

23/5: Sandra
e Robert 
apresentam 
ofício para 
protocolo na 
antessala da 
Presidência 
do Tribunal.
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Diligências: Diligências: trabalho contínuo, a fim

de garantir um reajuste no reeembolso

Abaixo-assinado, proposta de SOLUÇÃO EMERGENCIAl, solicitação de Audiência Pública no Legislativo,
SERJUSMIG agiliza ações sequenciais  visando a um REEMBOLSO digno do vocábulo JUSTIÇA!

23/5: após sair 
da reunião com 
o Secretário Elói, 
dirigentes do 
SERJUSMIG seguem 
para a Presidência do 
TJ, onde protocolizam 
ofício (com a Proposta 
da Entidade), 
e segundo
abaixo-assinado
(ESPONTÂNEO) dos 
oficiais de Justiça.
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O SERJUSMIG voltou a se 
reunir com o Secretário 
Especial da Presidência, Luiz 

Carlos Elói (interlocutor oficial 
da presidência da Casa com os 
representantes dos servidores), a 
fim de solicitar medidas URGENTES 
para um REAJUSTE EMERGENCIAL 
ao reembolso das Diligências da 
Justiça Gratuita (cujos valores estão 
congelados desde 2008).

No encontro, realizado na tarde 
de 23/5/2011, NOSSO Sindicato 
foi representado pela presidente, 
Sandra Silvestrini, acompanhada do 
diretor Alípio Braga (que é oficial de 
Justiça). 

Solução de URGÊNCIA
Além de reiterar os apelos pela 

URGÊNCIA na recomposição dos 
defasados valores “reembolsados” 
pelo Tribunal (TJMG), os 
representantes do NOSSO Sindicato 
aproveitaram para protocolizar 
MAIS UM abaixo-assinado 
(ESPONTÂNEO) dos Oficiais de 
Justiça (Similar ao que já ocorrera, 
em fevereiro deste 2011, na primeira 
reunião de negociação com o TJ, 
quando outro abaixo-assinado fora 
entregue ao Secretário). 

Tal documento reivindica 
uma solução para o drama dos 
profissionais que fazem diligências 
da Justiça Gratuita vivem (sobretudo, 
agora, com os abusivos aumentos 
nos combustíveis). Acompanhando 
o abaixo-assinado, protocolou-se 

também um Ofício do SERJUSMIG 
contendo a “Proposta de Solução 
EMERGENCIAL”(foto). Confira o 
ofício, na íntegra, acessando o site 
www.serjusmig.org.br 

PRIORIDADE
O representante do TJMG 

deu mostras de corroborar com 
a sugestão do NOSSO Sindicato, 
ressaltando sua intenção de 
finalizar entendimentos com 
a Secretaria de Planejamento 
da Casa (Seplag/TJMG) sobre a 
“lastimável” situação dos valores 
dos reembolsos. 

O Secretário afirmou considerar 
o assunto como prioritário, 
reiterando que avaliaria a sugestão 
do SERJUSMIG (propusemos que, 
EMERGENCIALMENTE, o valor 
de reembolso das Diligências 
da Justiça Gratuita seja 

unificado em R$ 13: TREZE REAIS, 
independentemente do tipo de 
mandado a ser cumprido), a fim 
de levar à presidência da Casa uma 
proposta consensual, e que seja 
viável. 

Os dirigentes da NOSSA 
entidade insistiram em deixar bem 
claro os perigos e as dificuldades 
enfrentadas por Oficiais de Justiça; 
Assistentes Sociais; Psicólogos 
e Comissários (que executam 
diligências), frisando que a SOLUÇÃO 
EMERGENCIAL que apresentamos 
conta com a aprovação da maioria 
desses profissionais. Aprovação 
endossada em Assembleias-Gerais 
(AGEs) do SERJUSMIG. 

Essa nossa proposição, conforme 
deixamos claro, é APENAS UM 
PALIATIVO, uma forma de amenizar 
as perdas desses profissionais 
(sobretudo neste momento de 
aumentos nos combustíveis), até 
que o TJMG consiga adotar uma 
solução definitiva.

Além do TJMG
Dando continuidade à luta em 

prol da revisão dos valores das 
diligências, três dias após a reunião 
no TJMG, em 26/5, representantes 
do NOSSO Sindicato procuraram, 
no parlamento estadual (ALMG). o 
Líder do “Bloco Parlamentar Minas 
Sem-Censura”, deputado Rogério 
Correia (PT). O encontro contou 
com a presença da presidente do 
SERJUSMIG, Sandra Silvestrini, 

acompanhada dos dois vice-
presidentes da Entidade, Luiz 
Fernando Souza e Rui Viana, e 
também do diretor Théo Lellis Alves 
Nardelli (da Comarca de Itumirim). 

Drama Exposto
Na oportunidade, eles 

explicitaram os apuros pelos quais 
os profissionais passam, solicitando 
a realização de uma ”Audiência 
Pública” sobre a situação. O 
parlamentar reagiu positivamente, 
comprometendo-se a apresentar 
requerimento para a “Audiência” 
solicitada pela NOSSA entidade 
(saiba detalhes e leia o oficio 
entregue a Rogério Correia em 
www.serjusmig.org.br/noti_pad.
php?id=2102&baab=DEST).

Esperar agindo
Posteriormente, foram feitos 

mais dois contatos com a Seplag 
do TJMG e também nova ação na 
ALMG. Até o fechamento desta 
edição, em 30/6/2011, a “Audiência 
na ALMG”  estava garantida, mais 
ainda sem data confirmada (quando 
a data for definida, divulgaremos 
amplamente). Aguardamos também 
uma resposta do TJMG em relação 
à proposição “EMERGENCIAL” 
que apresentamos.Entretanto, 
continuamos a TRABALHAR (e 
a torcer) para que se chegue 
RAPIDAMENTE a uma solução 
satisfatória. Em outras palavras: 
reembolso JUSTO! 

26/5: dirigentes do SERJUSMIG 
participam de reunião

com o deputado estadual  
Rogério Correia (PT), 

Líder do Bloco 
“Minas Sem Censura”,

a fim de solicitar a intervenção 
da Casa Legislativa, 

por meio de agendamento de 
uma “Audiência Pública” para 

tratar da defasagem 
no valor dos reembolsos.

SS
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PIRANGA E TEIXEIRAS 2/6 . MORADA NOVA DE MINAS 16/6  E 
TEÓFILO OTONI 22/6 : a exemplo das Comarcas visitadas anteriormente, 
registramos as queixas e tentamos esclarecer dúvidas as reivindicações 
da categoria e as negociações com o Tribunal. Em TEIXEIRAS, esteve 

em destaque a importância do bom relacionamento 
interpessoal e NOSSO Sindicato se comprometeu a 
oficiar o Núcleo de Desenvolvimento de Competências 
Humanas e Sociais (NUDHS) do Tribunal sobre a necessidade 
de dar mais apoio à Comarca. Providência que o SERJUSMIG 
já tomou. 

MANHUAÇU E ABRE CAMPO 1º/6/2011 : em ambas as Comarcas o SERJUSMIG prestou esclarecimentos sobre Promoção Vertical, 
Carreira, Vale-lanche,  Gratificação Escrivães e Contadores (GEC), Redesenho, Prêmio-Produtividade (PP); Imposto 

de Renda na Licença-Saúde; 3º Grau dos 
Oficiais de Justiça, liberação da carreira do 
Oficial de Apoio, Data-Base; PECs 190/2007 
e URVs. Os companheiros de Manhuaçu, 
queixam-se da falta de Espaço e da carencia 
de pessoal. Outro ponto relevante na 
Comarca é o excesso de calor. Já em ABRE
CAMPO, as condições do Fórum estão 

melhores segundo os colegas.

66SindAçãoSindAção

A
VARGINHA/TRÊS PONTAS/PERDÕES E BOM SUCESSO 31/5 : o Primeiro Vice-Presidente do SERJUSMIG, 
Luiz Fernando Souza, chegou à Comarca no dia 31/5/2011.Nas viagens aos companheiros(as) de VARGINHA 
E TRÊS PONTAS, Luiz Fernando contou com a companhia do Conselheiro Fiscal José Henrique Portugal (que 
é Vereador e Escrivão na Comarca de Três Pontas, tendo sido, inclusive, Presidente da Câmara do Município). 
Em VARGINHA, eles conversaram com o Secretário de Meio Ambiente da cidade, Dr.  Rômulo Azevedo 
Ribeiro, a respeito de uma área de 10.000,00 m2 (dez mil metros quadrados) que está sendo oferecida aos 
Servidores daquela Comarca (e região) para construção de um local para lazer e reuniões festivas. Trata-se de 

um parque (Parque Municipal Padre Vitor), construído pela Prefeitura, há algum tempo, e 
hoje abandonado (estaria em processo de limpeza). Os servidores da 
Comarca (e região) se mostram bastante interessados na oferta. Diante disso, a diretoria do SERJUSMIG (reunida no 
sábado, 28/5) sugeriu colaborar com os colegas da Comarca, a fim de que possam constituir uma associação (Clube). 
Assim, eles mesmos poderão receber a área, para construir, no local, um espaço para lazer e reuniões. A ideia é 
repetir o que já existe na Comarca de Uberaba. Os contatos já estão sendo feitos para o êxito dessa empreitada.  
Na sequência, Luiz Fernando visitou PERDÕES e BOM SUCESSO. Nesta, devido ao horário (por volta das 18h), o 
representante do NOSSO Sindicato conversou apenas com o colega Weverson, deixando com ele alguns materiais 
do SERJUSMIG para serem entregues aos companheiros nos dias seguintes. 

Interior: Interior: recentes visitas a Comarcas Mineiras

MANHUAÇU

PIRANGA

TEIXEIRAS

fim de verificar de perto os principais problemas que afligem 
companheiros(as) que atuam em diferentes comarcas de Minas, 
representantes do SERJUSMIG voltaram a fazer visitas ao interior. Os 
sindicalistas ouviram os colegas, conferiram pormenores da realidade; 
registraram os principais problemas do interior. Além disso, prestaram 
esclarecimentos sobre dúvidas da categoria. 

Depois dessas visitas, os representantes sindicais fazem relatórios e procuram o 
Tribunal de Justiça (TJMG), a fim de solicitar soluções.Nesta mais recente “rodada” 
(entre o fim de maio e o início de junho/2011) foram visitadas comarcas do Sul 
de Minas:  VARGINHA, TRÊS PONTAS, PERDÕES E BOM SUCESSO (dia 31/5); 
e ainda MANHUAÇU e ABRE CAMPO (em 1º/6); TEIXEIRAS E PIRANGA (2/6); 
MORADA NOVA DE MINAS (16/6) E TEÓFILO OTONI (22/6). Confira detalhes:

Nesta edição: aposentadoria 
por invalidez;  necessidade de 
aprovação da PEC 270/2008; 
conceito de tempo de serviço 

público e sugestões para o Tribunal 
de Justiça (TJMG) melhorar as 
informações  aos servidores. 
Aposentada, no TJMG, com R$ 649: 
recebi, recentemente, carta de uma 
servidora aprovada no penúltimo 
concurso do TJMG. Devido a problemas 
de saúde, ela foi aposentada por 
invalidez com irrisórios R$ 649. O TJ, 
não podia fazer diferente, aplicou o 
que determina a Constituição:  calculou 
os proventos pela média salarial e, 
neste caso, proporcional ao tempo 
de contribuição. O salário (cerca de 
R$ 2 mil) foi reduzido para R$ 1.115, 
pela média, e a aposentadoria fixada 
em R$ 649, com a proporcionalidade 

ao tempo de contribuição. Casos 
como esse mostram a necessidade de 
aprovação da PEC 270/2008.   

PEC 270 (aposent. por invalidez): 
boas notícias para quem se 
aposentou por invalidez nos últimos 
anos, como nesse caso narrado. O 
substitutivo da PEC 270/2008 corrige 
algumas injustiças. Se aprovado, a 
aposentadoria por invalidez volta 
a ser integral e com paridade. E 
importante: retroativa a 31/12/2003 
(ou seja, quem se aposentou por 
invalidez nos últimos SETE anos terá 
a aposentadoria recalculada e o 
pagamento das diferenças).

Tempo de serviço nas estatais: 
um parecer do Tribunal de Contas 
da União (TCU), já incorporado 

como direito no Judiciário Federal, 
garantiu que o tempo do servidor, 
em empresas públicas e sociedades 
de economia mista, conta como 
tempo de serviço público exigido 
para os antigos servidores na Emenda 
Constitucional (PEC) 41 (20 anos de 
serviço público) e na PEC 47 (25 anos 
de serv. público), bem como para os 
novos servidores que se aposentarão 
pelo artigo 40 da Constituição (10 
anos de serv.público). O tempo de 
serviço é apenas um dos critérios da 
aposentadoria. 

Três sugestões ao TJMG: a área de 
aposentadoria do TJ tem feito um 
bom trabalho. Dou três sugestões 
para aperfeiçoar o atendimento. 1ª) 
entendo que quem for se aposentar 
pela média salarial deve ter acesso aos 

cálculos antes da aposentadoria. 2ª) 
os relatórios a quem vai se aposentar 
dão a entender que existem três regras 
de integralidade, quando são apenas 
duas: aposentadoria do Artigo 40 
da Constituição, parágrafo 1º, inciso 
III, alínea “a”, é a “integralidade” da 
média salarial. Se a base de cálculo 
é a média salarial, não há porque 
falar em “aposentadoria voluntária 
integral”, como nos relatórios. 3ª) é 
preciso que conste, nos informativos, 
que pela regra da PEC 47, além da 
paridade e integralidade para o 
servidor, há paridade nas pensões. 

Plantão telefônico: estou à disposição 
dos associados ao SERJUSMIG 
e seus familiares num plantão 
telefônico,diariamente, das 9 às 
11h30, pelo telefone (31) 3391-3623

NOTÍCIAS DA PREVIDÊNCIA: Coluna do Economista José Prata  de AraújoJosé Prata  de Araújo

VARGINHA

TRÊS  PONTAS

SS

MORADA NOVA

TEÓFILO OTONI

ABRE  CAMPO
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Base. Isso porque seus integrantes 
optaram em acatar a solicitação 
do Des. Dídimo Inocêncio. Este 
pedira a alteração de alguns trechos 
do documento, a fim de evitar o 
que considerou “ambiguidades” 
presentes na redação. Empenhados 
em agilizar os trâmites, evitando que 
algum mal-entendido dificultasse o 
andamento da proposta no âmbito 
do tribunal, os membros do GT 
concordaram em fazer os ajustes. O 
anteprojeto de Lei foi analisado pelo 
presidente  e seguiu  para a Comissão 
Administrativa (onde ficou sob a 
Relatoria do Desembargador José 
Geraldo Saldanha da Fonseca: com 
quem o SERJUSMIG já fez contato 
- acompanhe em nosso site). Após 
emitir relatório e submetê-lo à 
apreciação dos demais integrantes 
da Comissão, ele reencaminhou 
a matéria ao presidente da Casa 
que o incluiu na pauta da Corte 
Superior (dia 22/6). Na seqüência, 
já como Projeto de Lei (PL), seguiu 
para o Legislativo (ALMG), onde foi 
lido em 29/6/2011. O SERJUSMIG 
acompanhou os trâmites na Corte 
e, desde  29/6, mobiliza-se na AL. 
Em 7/7, quando o PL entrou (e saiu 
imediatamente: detalhes em NOSSO 
site) da CCJ, voltamos a negociar 
com deputados e com o Tribunal.

Vale-LancheVale-Lanche
O GT do Vale-Lanche assinou, 

dia 12/5, o Relatório Final. O 
documento, que foi encaminhado à 
Presidência do Tribunal, estabelece 
a reposição apenas para 2012 – 
com dois reajustes (em janeiro e 
julho) totalizando 15,76%. NOSSO 
sindicato, que é representado por 
Luiz Fernando Souza, intenciona 
retomar as negociações, a fim de 
elevar o valor do benefício a um 
percentual equivalente a, pelo 
menos, 75% do PJ01. Em nosso site 
você confere o Relatório do GT.

Grupos de Trabalho: Grupos de Trabalho: alguns agilizam ações, 
outros apresentam conclusões e mais ...

Gratificação-Chefia (GEC)Gratificação-Chefia (GEC)

O segundo encontro do Grupo 
de Trabalho (GT) que estuda a 
Gratificação-Chefia (GEC) para 

Escrivães e Contadores foi realizado 
em 13/5/2011. O representante do 
SERJUSMIG, Luiz Fernando Souza 
(vice-presidente), esteve presente à 
reunião, assim como com Francisco 
Cláudio (presidente da Associação 
dos Escrivães, indicado pelo 
SERJUSMIG).

Os representantes do servidores 
insistiram na proposta inicial 
defendida pelos profissionais: 
percentual de 20% sobre o PJ 77 para 
titulares (Técnicos de Apoio e Oficial 
de Apoio Judicial B). O Tribunal (TJ) 
apresentou uma contraproposta. 
Esta  oferecia: R$162 (mínimo) e 
R$488 (máximo). Tal proposição 
foi, imediatamente, rejeitada pelos 
representantes sindicais. 

Após vários debates, e diante 
da rejeição dos representantes do 
TJ em acatar o PJ 77, os sindicalistas 
propuseram considerar como 
percentual-referência, no mínimo, o 
PJ 70. Nesse sentido, ficou acordado 
que duas propostas apresentadas 
pelas entidades sindicais serão 
avaliadas pela Casa. A primeira 
propõe o pagamento de 10% do PJ 
70 (R$ 741,96) em janeiro/2012; e 
15% (R$1112,92) em julho/2012. 
Ficando, para 2013, o percentual 

de 20% sobre o PJ 70 (R$ 1483,92). 
A segunda proposta é de que 
se pague em duas vezes: sendo 
10% em 2012; e 20% em 2013. 
As propostas incluem também os 
substitutos. Os técnicos do Tribunal 
ainda apresentaram um pré-projeto 
de Lei(PL), criticado pelas entidades 
sindicais. Ao final, acordou-se que 
os representantes do TJ deverão 
avaliar as duas proposições; e ainda 
revisar o pré-PL, considerando 
as observações das entidades. 
O Grupo espera apresentar um 
parecer final já na próxima reunião 
(que até o fechamento desta edição, 
em ??????, ainda não havia sido 
agendada) .

Entrega de ofícios...Entrega de ofícios...
O SERJUSMIG discordou do 

“Relatório Final” apresentado pelo 
Grupo de Trabalho da Entrega de 
ofícios e expedientes diversos. O 
referido relatório fora finalizado 
sem o conhecimento do NOSSO 
sindicato. No dia 18/5/2011, fomos 
apenas notificados do fechamento, 
sem haver diálogo prévio; e sem que 
pudéssemos atuar efetivamente na 
conclusão do documento (conforme 
solicitaramos, via ofício). Diante 
das desagradáveis surpresas do 
“Relatório”, o SERJUSMIG notificou, 
oficialmente, à Corregedoria de 
Justiça as razões de não assinar o 

documento. O texto do relatório, em 
alguns momentos, acata propostas 
do SERJUSMIG. Porém, elenca 
questões orçamentárias como 
“motivo de restrição”, definindo seis 
meses para “estudos de impacto”. 
Tais argumentos não condizem 
com a realidade, tendo em vista 
que, até 2010, ofícios e outros 
expedientes eram regularmente 
custeados pela Casa, já que eram 
acompanhados do Mandado-
Geral. Na compreensão do NOSSO 
sindicato, não basta reconhecer 
(registrando documentalmente) 
que “os Oficiais de Justiça têm 
direito à indenização”, é preciso 
fazê-lo concretamente: pagando!

Prêmio Produtividade Prêmio Produtividade 
Em reunião realizada dia 

31/5/2011, o GT do Prêmio 
por Produtividade (PP), decidiu 
concentrar os esforços iniciais 
em um “Pré-Projeto de Lei (PL)” 
para regulamentar o Prêmio por 
Produtividade (PP), no âmbito do 
Tribunal de Justiça de Minas (TJMG). 
A presidente do SERJUSMIG, 
Sandra Silvestrini, representante da 
nossa entidade no Grupo, esteve 
presente à reunião, assim como 
representantes do TJ e dirigentes do 
Sinjus-MG e Sindojus.

A fim de cumprir os prazos 
estabelecidos, o GT deliberou que, 
envidará esforços para concluir 
rapidamente a “pré-proposta do 
PL”, deixando-a devidamente pronta 
para ser debatida e avaliada (este GT 
se reúne sempre às terças-feiras). 
Com o “Pré-PL” já tramitando, o GT 
se trabalhará em uma proposta de 
“Resolução” para regulamentar o PP 
no TJ, tão logo a Lei seja sancionada.

Data-BaseData-Base
O GT assinou, dia 30/5/2011, 

novo parecer sobre a NOSSA Data-

30/5: Rui 
argumenta 

em favor da 
agilização 

da Data-
Base (com 

retroatividade 
a 1º/5/2011)

Dia 18/5, o novo “Estatuto 
dos Servidores Públicos 
Civis do Estado de Minas 

Gerais”, “apresentado” pelo 
Governo Anastasia, foi analisado 
por dirigentes do SERJUSMIG 
e representantes da NOSSA 
Assessoria Jurídica. Uma minuta 
(incompleta) fôra enviada APENAS 
“para conhecimento das entidades”, 
com uma série de incoerências e 
riscos. 

Diante disso, os diretores do 
NOSSO Sindicato decidiram dizer 
NÃO à proposta preliminar. Pois 
não houve diálogo com os maiores 
interessados, além de se estabeler 
prazo impossível para as entidades 
apresentarem sugestões: 19/5. 

A fim de combater os perigos 
contidos na proposta, elaborando 

um “Novo Estatuto” JUSTO E 
DIGNO, o SERJUSMIG se uniu a 
outros sindicatos.  Estes reunidos 
na “Coordenação Intersindical dos 
Servidores Públicos de Minas Gerais 
(a Intersindical)”, já realizaram dois 
encontros avaliativos da Proposta 
de Anastasia. 

No primeiro encontro, dia 20/5, 
as entidades definiram reuniões 
semanais. Nestas, deverão analisar 
detalhadamente cada artigo da 
Minuta enviada pelo Governador. 
As entidades ainda reivindicaram 
a dilatação do prazo de entrega 
de sugestões. O Governo sinalizou 
que pode estendê-lo a dezembro, 
mas isso ainda não foi oficializado. 
Nas reuniões da Intersindical, o 
SERJUSMIG é representado pélos 
vices Luiz Fernando Souza e Rui 
Viana. Saiba mais em NOSSO site.

ESTATUTO DO SERVIDOR: perigo à vista!ESTATUTO DO SERVIDOR: perigo à vista!
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Em  DestaqueEm  Destaque

LUTO: é com grande pesar, registramos a perda de companheiros muito queriodos. 
A morte levou OSVALDO VIDIGAL MILAGRES, Escrivão aposentado de CONTAGEM 
(associado ao NOSSO Sindicato). OSVALDO faleceu em 18/5/2011 e teve o corpo 
sepultado dia 19/5. O companheiro deixou cinco filhos, entre eles, nossos caros colegas 
JUAREZ DA SILVA VIDIGAL MILAGRES (Oficial de Justiça do TJMG) e ELY VIDIGAL 
SILVA MILAGRES (Escrivão aposentado do Tribunal). Também nos deixou o colega 
GERALDO DONIZETI DA SILVA, falecido em 9/6/2011. Ele deixa viúva e dois filhos 
(Paulo e Leandro). No dia 18/6, perdemos NEUZINA PAULA PEREIRA (escrivã da 5a 
Criminal). Nossos sentimentos também ao companheiro JULIANO RIBEIRO (delegado 
do SERJUSMIG em Pedro Leopoldo), que perdeu a esposa, FERNANDA BASTOS REBELO, 
falecida em 18/6/2011; e à colega ANA CLÁUDIA DE CARVALHO (Ag. Judicial do Forum 
Lafayette) que perdeu seu pai, o Sr. RUBENS SANTOS, falecido dia 26/6. O SERJUSMIG 
se solidariza com os colegas  e familiares, desejando muita força a TODOS. Que Deus 
abençoe os companheiros e eles possam descansar em paz! 

Amigos, nós, servidores da Comarca de Jequeri estamos de luto, 
pois perdemos a grande amiga e companheira de trabalho MIRIAM 
CÉLIA DE OLIVEIRA, nossa Assistente Social Judicial, falecida dia 
9/6/2011. À MIRIAM, NOSSA singela homenagem: “Míriam Célia, 
apesar de suas próprias dores, passou por nós distribuindo sua alegria 
de viver; mostrando que sempre é possível fazer o bem acima de 
qualquer coisa. Ela fez da sua vida uma vitrine dessa  máxima. Miriam, 
você foi, é, e sempre será, muito amada por nós da família forense 
de Jequeri, da qual foi ímpar integrante, e na qual deixa marcas e lembranças que 
jamais se apagarão. Nós te amamos e rogamos ao Pai que você seja acolhida no Plano 
Superior com muita paz, tranquilidade e luz consoladora. Até um dia, amiga!!”  

(a) Família Forense de Jequeri

“Assédio Moral, Diga não!”
SERJUSMIG SERJUSMIG em Seminário na UFMG
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Dra Margarida 
Barreto autografa 

seu recente livro.
Trabalho da

da Comissão 
SERJUSMIG/

Sinjus-MG de 
Combate ao 

Assédio 
Moral (atrás da 

médica) foi
parabenizado

pela expert.

A médica do trabalho, e 
professora da PUC/SP, Dra 
Margarida Barreto, ministrou 

a primeira palestra do 2º Seminário 
“Assédio Moral, Diga não!”  

A explanação da expert, assim 
como as dos demais especialistas 
que debateram o tema, foi 
acompanhada por membros da 
“Comissão de Combate ao Assédio 
Moral SERJUSMIG/Sinjus-MG”. 
NOSSO Sindicato, representado 
pelo 2o vice-presidente, Rui Viana. 
passou a manhã do dia 31/5/2011 
ampliando saberes sobre assédio 
(entre outros aspectos relacionados 
à SAÚDE do TRABALHADOR). 

Cumprimentos à Comissão
Rui teve a companhia de Robert 

Wagner e Leonardo Militão (ambos 
do Sinjus-MG), e do psicólogo 
Arthur Lobato (Coordenador da 
NOSSA Comissão). 

 A médica parabenizou a 
Comissão SERJUSMIG/Sinjus-MG 
pelo seu trabalho, e também pela 
ativa participação  na elaboração da 
proposta que culminou na atual lei 
que coíbe o assédio na Administração 
Pública de Minas Gerais. Legislação 
que nasceu do trabalho de NOSSA 
Comissão, em parceria com outras 
entidades reunidas na Coordenação 
Intersindical do Servidores, e os 
deputados Sargento Rodrigues/PDT 
e André Quintão/PT).

Saúde danificada em pauta 
A palestra de Margarida Barreto 

teve como tema “Os Danos à Saúde 
Causados aos Trabalhadores pelas 
Práticas do Assédio Moral no 
Serviço Público”. 

O Seminário  foi promovido em 
uma co-parceria entre os Sindicatos 
de Trabalhadores nas Instituições 

Trocas
Após as palestras, houve debates 

e esclarecimentos de dúvidas. Os 
trabalhos foram interrompidos para 
o almoço, por volta das 14h. 

No período da tarde, houve 
uma “Mesa”, composta por 
representantes da Área Jurídica, 
focada exatamente na abordagem 
dos aspectos legais, no que tange a 
questões afetas ao “Assédio Moral 
no Ambiente de Trabalho”.

O “debate jurídico” teve como 
mediadora a expert Margarida 
Barreto, que, durante o Seminário, 
apresentou e autografou seu novo 
livro “Do Assédio Moral à Morte de 
Si – Significados Sociais do Suicídio 
no Trabalho” (foto).

O bom-humor  
aliado a um jeito 
“mineiramente 
simpático”  
fizeram o sucesso 
da explanação 
de Roberto 
Pimentel, da 
Universidade 
de Ouro Preto 
(UFOP)

Federais de Ensino (Sindifes); 
Professores de Universidades 
Federais de Belo Horizonte e Montes 
Claros (Apubh); em parceria com 
o Diretório Central dos Estudantes 
(DCE) e a Pró-reitoria de Recursos 
Humanos da UFMG (Pró-RH). O 
evento foi realizado no auditório da 
Reitoria/Campus Pampulha.

Novos olhares
Após metódica apresentação 

da médica, os parcipantes foram 
brindados com outras consistentes 
explanações. Entre os palestrantes, 
Carlos César Soares Batista, 
chefe da Divisão de Promoção à 
Saúde do Servidor do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e 
Gestão (MPOG); Alberto Fillipi 
Barbosa (Ouvidor do Ministério 
do Planejamento); e Roberto Silva 
Pimentel (da Universidade Federal 
de Ouro Preto/UFOP). 

Entre outras questões, em 
sua fala, Cézar abordou a “Política 
de Atenção à Saúde do Servidor 
(PASS)”. Na sequência, Barbosa 
enfocou o trabalho das ouvidorias, 
bem como a importãncia de uma 
boa Gestão de Recursos Humanos. 

Já o representante da UFOP, com 
um “mineirismo” cativante e muito 
bom-humor, focou sua exposição 
no trabalho desenvolvido na “sua” 
Universidade, por meio do Comitê 
de Mediação e Humanização nas 
Relações (Comhur). Enfim, aquela 
manhã reflexiva ficou marcada pela 
riqueza de informações e olhares 
sobre Ässédio Moral”, entre outras 
questões relacionadas à “SAÚDE 
DO TRABALHADOR”, sobretudo 
daqueles que atuam no Setor 
Público. 

Os representantes da NOSSA 
Comissão não puderam ficar para 
as atividades da tarde, uma vez 
que, na mesma data, já tinham 
reunião da Intersindical agendada 
anteriormente (para avaliar a 
proposta de Anastasia de Estatuto 
do Servidor, leia página 3). 

Crescimento
Entretanto, saíram do Seminário 

mais completos, certos de terem 
cumprido o propósito que tinham: 
“ampliar conhecimentos e fortalecer 
a interlocução com outras entidades 
e estudiosos, a fim de sustentar uma 
constante busca do ambiente de 
trabalho equilibrado e salutar que 
TODOS merecemos”.
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