
ATENÇÃO!ATENÇÃO!
AGE da Primeira Instância!

Para fazermos deliberações sobre o PL 2125/2011 (da NOSSA Data-Base),
 entre outros assuntos de grande importância para TODA a categoria, convocamos

os(as) companheiros(as) da Primeira Instãncia do TJMG para uma Assembleia-Geral
(AGE), a ser realizada em 3/9/2011 (sábado)3/9/2011 (sábado). 

Detalhes, no EDITAL ....................EDITAL .................... Página 4Página 4
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DATA-BASE: DATA-BASE: Nesta EDIÇÃO 
ESPECIAL, “flasheback” desse longa-metragem 
que, esperamos, termine em breve, e com final feliz!
  

Encontro de Representantes e Coletivo
Jurídico da FENAJUD. Neste agosto/2011,
nós,  mineiros, fomos os anfitriões do evento,
que terminou aclamado. Confira na    Página 3
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Prêmio ProdutividadePrêmio Produtividade::
GT realiza primeira reunião 
do segundo semestre 
(em 16/8) para fazer
“arremates”  no texto a ser
entregue ao TJ. O propósito
é fazer um “cerco”, a fim de
evitar obstáculos aos
trâmites da proposta.

Luta Histórica

REUNIÃO na REUNIÃO na 
Corregedoria  e Corregedoria  e 
PERMUTASPERMUTAS::
Confira detalhes da reunião, 
de 9/9, sobre entrega de 
“expedientes diversos”;  e 
mais: uma lista dos colegas  
que, recentemente, se 
credenciaram no site 
para trocar de Comarca. 
(Listagem completa no site)

.................................. Páginas 2 e 3
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Em  DestaqueEm  Destaque

ATENÇÃO!ATENÇÃO!

EDITAL da AGE da Primeira Instância!EDITAL da AGE da Primeira Instância!
Data: : 3/9/2011 (sábado)3/9/2011 (sábado)
Local: Hotel Dayrell (BH) Hotel Dayrell (BH)

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 Assembléia-Geral Extraordinária (AGE), a ser realizada no dia 3 (três) de setembro de 2011 (sábado), 
às 9h30, em 1ª convocação, com o número regimental; e às 10h, em 2ª convocação, com o número de 
participantes, no Auditório do Dayrell Hotel (R. Espírito Santo, 910 - Centro - Belo Horizonte/MG , 
fone: [31]  3248-0200), para:

1) Debaterem o andamento do Projeto de Lei (PL) 2125/2011 (da NOSSA Data-Base) na Casa Legislativa;
2) Debaterem a proposta aprovada na  Corte Superior do TJMG, relativa à política salarial da Casa, 
prevendo índices de reajuste diferenciados de acordo com o padrão de vencimento  (maior índice de 
reajuste para os menores padrões) e o escalonamento destes, com prévia fixação dos índices para os 
próximos três anos.
3) Analisarem o andamento das negociações entre o sindicato e o Tribunal de Justiça de Minas (TJMG), 
entre elas: os dispositivos da Lei 105/2007 (gratificação do Escrivão e Contador e bacharelado em Direito 
para os Oficiais de Justiça); Promoções Verticais; Plano de Carreiras; Adicional de Periculosidade, entre 
outros assuntos;
4) Elegerem, nos  termos do art. 18, § 3º do Estatuto da FENAJUD,  os Delegados do SERJUSMIG que participarão 
do 8º Congresso Nacional da Fenajud, que será realizado na Cidade de Maceió/AL, no período de 10 a 13 de 
novembro de 2011, sendo certo que, os pretensos candidatos deverão estar presentes à AGE ora convocada. 
E, ao final dos debates dos assuntos relacionados neste edital, deliberarem sobre as formas de luta que 
deverão ser desencadeadas em prol do alcance dos objetivos da categoria.

Belo Horizonte, 17 de  agosto de 2011 
(a) Sandra Margareth Silvestrini de Souza – Presidente/SERJUSMIG

”Expedientes Diversos”: ”Expedientes Diversos”: SERJUSMIG
volta a se reunir com Corregedor-Geral

No dia 9/8/2011 (terça), 
representantes da direção 
do SERJUSMIG voltaram 

a procurar a Corregedoria-Geral 
de Justiça (CGJ).  Na CGJ, os 
sindicalistas com  Rui Viana e Luiz 
Fernando Souza (Vice-Presidentes) 
e Alípio Braga (Diretor de Finanças) 
representando o SERJUSMIG, 
reuniram-se, novamente, com o 
Corregedor-Geral, Desembargador 
Alvim Soares, acompanhado dos 
Juízes Auxíliares da Corregedoria 
Wilson de Almeida Benevides; 
Andréa Cristina de Miranda 
Costa;Francisco Ricardo Sales 
Costa; Gilson Soares Lenes e Marco 
Antônio Feital Leite.

Durante os diálogos desta 
reunião, os representantes do 
NOSSO Sindicato voltaram a frisar 
preocupação da entidade, no 
que tange à situação dos Oficiais 
de Justiça que precisam cumprir 
diligências relativas à entrega de 
Ofícios e expedientes diversos 
(hoje bancadas pelos próprios 
trabalhadores).

SS

A Corregedoria ressaltaou 
que já teria concluído a parte que 
lhe cabia - alertando o Tribunal de 
Minas (TJMG) de que o reembolso 
é devido a tais profissionais da 
Casa. O TJ, por sua vez, estaria 
fazendo estudos de impacto 
orçamentário, a fim de fazer cumprir 
a recomendação de reembolso dos 
citados “expedientes diversos”. 
Assim, a definição do quadro 
estaria nas mãos da Administração 
da Casa Justiça. Munidos de tal 
argumentação, tão logo retornaram 
à sede do Sindicato, os dirigentes 

do SERJUSMIG iniciaram 
providências para cobrar 
do Tribunal um efetivo 
posicionamento sobre a 
solução do caso.

Na oportunidade, os 
sindicalistas aproveitaram para 
fazer outras reivindicações. 
Além disso, oficializaram a 
solicitação pela liberação do 
ponto para o “13º Encontro 
de Delegados do SERJUSMIG”, 
que será realizado entre 
20 e 23/10/2011 (quinta a 
domingo), no Hotel Tauá. 
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Luta
Contínua: 
em 9/8, nova
reunião na
Corregedoria.

* Hedy Lamar Guimarães, Oficial 
Judiciário de POUSO ALEGRE, quer 
permutar para SÃO JOÃO DEL’REI, 
LAVRAS, SÃO LOURENÇO ou  JUIZ DE 
FORA;

* Sirlene Alvim Lobato, Técnica / 
Assistente Social  de S A N T O 
ANTÔNIO DO MONTE, quer permutar 
para  SUL DE MINAS, LAVRAS, 
DIVINÓPOLIS, CIRCUITO DAS 
ÁGUAS, CENTRO OESTE, OLIVEIRA, 
CARMÓPOLIS,  BH;

* Maria Alice Stumpf Moraes, Oficial de 
Apoio Judicial de MAR DE ESPANHA, 
quer permutar para JUIZ DE FORA;
 
* Patrícia Alves de Oliveira,Técnica / 
Assistente Social  de TEÓFILO OTONI, 
quer permutar para BH/CONTAGEM; 

*  Franciane Cristina de Menezes, 
Técnica / Assistente Social de ALTO RIO 
DOCE, quer permutar para BH, SETE 
LAGOAS ou JUIZ DE FORA;
  
* Ana Cristina Rezende, Oficial de 
Apoio Judicial de CONSELHEIRO 
LAFAIETE, quer permutar para LAGOA 
DA PRATA, S. ANTÔNIO DO MONTE, 
ARCOS ou BOM DESPACHO; 

* Elenice Aparecida Dantas, Técnica  
Assistente Social de UNAI (170 km 
de Brasília ) quer permutar para 
UBERLÂNDIA ou qualquer cidade 
proxima;
 
* Margareth Ferreira da Silva, Oficial 
de Apoio Judicial  de ALÉM PARAÍBA, 
quer permutar para JUIZ DE FORA, 
MATIAS BARBOSA, RIO PRETO ou  
MURIAÉ.

Colegas cadastradas apenas nos 
primeiros dias de agosto. Para fazer 
contato com qualquer uma delas, 
ou checar a listagem completa de 
servidores e servidoras interessados 
em permutar de comarca, visite 
a o link de “Permutas” no site 
www.serjusmig.org.br.
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 DATA-BASE em DATA-BASE em ”flashback””flashback”

2/3 -  Comissão Administrativa do TJMG aprova anteprojeto da Data-Base 
(fixando-a em 1º de maio). SERJUSMIG alerta categoria para  se mobilizar (mais  
em http://www.serjusmig.org.br/noti_pad.php?id=1475&baab=DEST).

10/3 - Corte aprova anteprojeto da Data-Base dos Servidores 

23/3 - Ofício do Presidente do TJ, Sérgio Resende, com o Projeto de Lei 
Data-Base é lido no Plenário da ALMG e recebe o número 4389/2010 .
 
4/5 - PL 4389 é aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). 
SERJUSMIG acompanha, pressionando, e convoca categoria para as 
votações seguintes. Relembre, em nosso site, no link http://www.serjusmig.
org.br/noti_pad.php?id=1591&baab=DEST

5/5 - A Comissão de Administração Pública (CAP) da ALMG aprova o PL, 
incluindo a emenda que estabelece o índice de 10,14% de recomposição 
salarial (perdas inflacionárias pelo ICV/ Dieese) 

6/5 - Reviravolta na tramitação do PL, SERJUSMIG procura  parlamentares 
e o TJMG, além de mobilizar a categoria.

10/5 - Sindicatos e servidores  fazem “plantão” na ALMG, e  PL 4389/2009 
é aprovado na Comissão de Administração Pública (CAP) – com emenda 
dos 10,14% de recomposição, seguindo para o Plenário, onde é aprovado 
(na mesma data), em 1° Turno,  mas a emenda de 10,14% é derrubada. 
Sindicatos  discordam, “correm atrás” de deputados e do TJ.

12/5 -  SERJUSMIG convoca “Dia de Paralisação”, em todas as Comarcas, 
e mobilizações durante reunião da Corte do TJMG e na ALMG.

20092009 19/5 - PL 4389/2009 é aprovado, em segundo turno, e segue para a sanção 
do Governador  (sem os 10,14%). SERJUSMIG continua a discordar e brigar 
pela recomposição. 

20/5 - Reunião emergencial entre os três Sindicatos. Eles decidem: 
mobilizações unificadas pelos direitos negligenciados e pelos 10,14% .

26/5 - Sindicatos se unem, fazem ato público durante nova reunião da Corte, 
entregam ofícios a desembargadores da Corte,  e organizam calendário 
de mobilizações (em prol dos 10,14% e do retroativo do Adicional de 
Desempenho, entre outras questões).

26/5 - Desembargador Sérgio Resende recebe os Sindicatos e afirma que 
já está acordado com o TJ e seu sucessor (Desembargador Cláudio Costa) o 
envio do PL da reposição das perdas (10,14%).

27/5 - Servidores realizam 2ª ação do Calendário, nas escadarias do Fórum 
Lafayette, durante inauguração de Novas Câmaras do TJ e posse dos novos 
desembargadores da Casa. Outro ato é agendado para 2/6,  também 
no Fórum, para aproveitar o momento em que o desembargador Sérgio 
Resende passaria (veja abaixo), em ato oficial, a presidência do TJ para o 
novo chefe do Poder, des. Cláudio Costa.

31/5 - Vigília na reunião do Comitê que apreciou proposta dos 10,14%, e 
trabalho para que a proposta entrasse na pauta da Corte de 9/6. 

1º/6 - Sancionada pelo Governador a Lei 18.909/2010  (de 31/5/2010), da 
Data-base da categoria (1º de maio), é publicada (sem os 10,14%).

2/6 - Terceira manifestação do calendário de lutas (Fórum Lafayette). 

18 de Agosto - SERJUSMIG encaminha ao, então  Presidente do 
Tribunal de Minas (TJMG), Desembargador Sérgio Resende, o “Ofício 
Pres. 42/2009”. No documento, solicitamos  que a Casa da Justiça 
providencie o encaminhamento de um Projeto de Lei (PL)  para instituir a 
Data-Base da categoria. Anexada ao ofício, umasugestão (que elaboramos) 
de anteprojeto da Data-base (em 1º de maio). Para ver o ofício e o 
anteprojeto, visite o link http://www.serjusmig.org.br/oficios/20091001_
Oficios_Encaminhamento_Lei_Data_Base.pdf.

20102010

2/6 - Presidente Sérgio Resende cumpre o que acordara com as entidades, 
dando encaminhamento à proposta dos 10,14% (à Corte do TJ).

9/6 - Mobilização durante reunião da Corte (1ª sob a gestão do 
Desembargador Claúdio Costa): Proposta dos 10,14% é aprovada e segue 
para a ALMG.

10/6 - Proposta dos 10,14% é lida na AL. Sindicatos iniciam novas ações na 
Casa Legislativa.

25/6 - Recomposição das perdas (10,14%), finalmente,  é aprovada, em 
segundo turno, no plenário da ALMG. Todo o trâmite teve constante 
mobilização do SERJUSMIG. 
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Sindicatos mineiros sediam, com sucesso, 
“5º Encontro  de Representantes“5º Encontro  de Representantes

e 4º Coletivo Jurídico da FENAJUD”e 4º Coletivo Jurídico da FENAJUD”

Confira, nestas duas páginas, alguns momentos recentes da Histórica luta que empreendemos (anos). Trabalho que, 
em 2010, culminou na aprovação do DIA 1º de maio como a NOSSA DATA BASE. Somente nos últimos três anos, 
contamos uma sequência de árduas batalhas. Lutas estas que, esperamos, encontram-se em seus capítulos finais

”Arremates” no Prêmio-Produtividade: ”Arremates” no Prêmio-Produtividade: 
documento-final prestes a ser assinado

OO 
Grupo de Trabalho (GT) 
encarregado de elaborar uma 
proposta para se instituir, 

no âmbito do Judiciário Mineiro 
(TJMG), o Prêmio por Produtividade 
(PP) faz os últimos “arremates” em 
seus estudos. 

Desde o final de junho, o 
Grupo estava com a minuta do 
anteprojeto praticamente finalizada 
para ser entregue ao Tribunal 
(dentro do prazo). Entretanto, a 
fim de evitar quaisquer entraves 
aos trâmites da proposição, os 
membros do GT decidiram fazer 
uma minunciosa checagem no 
texto. A ideia é aperfeiçoar a 
redação, visando a cercar, de todas 
as formas, questões que possam vir 
a dificultar a implantação do PP no 
Tribunal.

Com tal visão, o Grupo 
retomou os trabalhos, realizando 

11/4 - Grupo de Trabalho (GT) encarregado de definir o índice de 
recomposição da Data-Base realiza sua primeira reunião. O Vice Rui Viana 
representa o SERJUSMIG. 

30/5 - IPCA (6,51%) é divulgado. GT entrega  documento-final, com ajustes 
no texto. Sindicatos reivindicam urgência em pautar proposta na Corte. 

8/6 - SERJUSMIG faz contatos com relator do anteprojeto na Comissão 
Administrativa do TJMG, Desembargador José Geraldo Saldanha da Fonseca, 
e com o chefe de gabinete da Presidência da Casa, Sr. Gutenberg José Leite 
Junqueira, voltando a solicitar urgência.

22/6 - Anteprojeto em pauta na Corte. SERJUSMIG convoca os Servidores e 
acompanha a reunião. COMEMORAÇÃO: Proposta da Data-Base  (6,51%,com 
retroatividade a 1º de maio) é aprovada por unanimidade. Detalhes em 
http://www.serjusmig.org.br/noti_pad.php?id=2134&baab=DEST

20112011 29/6 - Ofício do TJMG com o PL (que recebe o número 2125/2011) é 
lido no plenário da ALMG, com pedido de urgência e de suplementação. 
SERJUSMIG e Sinjus-MG começam a se mobilizar na ALMG. 

4, 5 e 6/7 - Unidos, SERJUSMIG e Sinjus fazem via sacra em gabinetes de 
lideranças da ALMG e solicitam que o projeto seja pautado na primeira 
Comissão (CCJ).

a primeira reunião deste segundo 
semestre (no dia 16/8/2011), Na 
oportunidade, foram acordados 
alguns ajustes e, já na próxima 
reunião, o documento oficial do GT 
deve ser assinado e encaminhado 
aos demais trâmites no TJMG. 

A representante do 
SERJUSMIG no Grupo é a Presidente 
da entidade, Sandra Margareth 
Silvestrini. Além de Sandra, os 
servidores contam com mais dois 
representantes: Wagner de Jesus 
Ferreira (pelo Sinjus-MG) e Ricardo 
Augusto de Andrade (pelo Sindojus-
MG).O Tribunal conta com os 
representantes Maria Teresa Santos 
de Araújo Ribeiro (coordenadora); 
Soraya Maria de Oliveira Shinzato; 
Marília Antunes Vilaça; Marcélio 
Nogueira de Oliveira; Juliana 
Ferreira; e Maria Libéria da Silva 
(Justiça Militar), 

EEntre 3 e 6/8/2011 (quarta 
a sábado), nós, mineiros,  
sediamos, pela primeira 

vez, na Capital, o “Encontro de 
Representantes e Coletivo Jurídico 
da Fenajud”.  

O evento, que contou com a 
presença de companheiros de todas 
as Regiões do País, foi organizado 
pelo SERJUSMIG, em parceria com 

a Federação Nacional (Fenajud) e o 
Sinjus-MG.  

Na abertura, explanações dos 
deputados Rogério Corrêa e Padre 
João (PT), muito bem avaliadas 
pelos participantes.

Durante os quatro dias de 
debates e estudos, estiveram em 
pauta diversos temas de interesse 
da categoria em âmbito nacional. SS

SS

SS

7/7 - Frustração na ALMG: impasse entre o TJ e a Seplag do Executivo (no 
que tange à suplementação), provoca reviravolta nos trâmites. CCj baixa 
PL2125, em diligência, ao TJ e à Seplag de Minas, solicitando solução do 
impasse. Sindicatos procuram deputados e o Tribunal, mas não obtêm 
avanços.

8/7 - SERJUSMIG protoca ofício na Seplag-MG, solicitando reunião.

12/7 - Início do recesso parlamentar. Falta de consenso obriga PL 2125 a 
ficar para agosto. SERJUSMIG alerta a categoria que convocará AGE.

4 e 8/8 - SERJUSMIG e Sinjus-MG aproveitam reinício do semestre 
parlamentar e retomam ações na ALMG. Visitas a gabinetes de parlamentares 
aliados e de lideranças.

16/8 -  Nova reunião dos dois sindicatos com o presidente da CCJ (que 
informa aos sindicalistas: acordo entre  TJ e Seplag/MG  estaria “amarrado”). 
PL 2125 deve entrar na CCJ em breve (provavelmente em 23/8).
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