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20/2/2013
O  grupo inscrito 

para o pleito 
adotou o nome 
de  “Avançar na 
Luta por Novas 

Conquistas”. 
Nesta foto, o 

momento em 
que a Comissão 

Eleitoral homologa 
Ata, com os 

nomes dos futuros 
Dirigentes e 

Conselheiros da 
NOSSA entidade.
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Negociação? Assim, NÃO!!!Negociação? Assim, NÃO!!!
Os percalços e as decepções dos sindicatos nas tentativas de
construir, via diálogo, um consenso com a administração do TJMG

SindForça SindForça

SindAção

Opinião

SindForça

21/2/2013 - Na mais 
recente reunião, a mais 
nova frustração: um sonoro 
NÃO da equipe técnica 
ao compromisso que o 
presidente da Casa
assumira com a categoria 
“de começar a pagar o 
Reajuste Escalonado em 
meados de 2013”
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VIAGENSVIAGENS
As primeiras rodadas
de visitas de
representantes
do SERJUSMIG a
Comarcas do interior
do Estado, neste
início de 2013, e
os principais
problemas registrados.
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JUSTIÇAJUSTIÇA
SERJUSMIG obtém vitória 
contra Ação do Sindojus:
Juíza determina suspensão
do processo em que 
aquela entidade
pleiteava a
exclusão dos Oficiais
de Justiça dos
quadros do NOSSO 
Sindicato.

VERGONHAVERGONHA
UBERLÂNDIA é mais um retrato 
da  precariedade do poder 
Judiciário de Minas. Em apenas 
duas das Varas, já há quase 
CEM MIL processos em 
andamento, nas mãos de 
menos de 15 servidores(as) 
efetivos. A urgência de novas
Varas e nomeações
é gritante!  
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UBERLÂNDIA - Varas da Fazenda 
esquecidas pelo TJMG

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)
Textos: Dinorá Oliveira e Rayssa Fróes (jornalista: MG 16424 JP)
Fotos: Dinorá Oliveira; Rayssa Fróes e Franklin Almeida 
Impressão: Gráfica FORMATO   Tiragem: 10.200 exemplares

Dia Internacional Dia Internacional 
MulherMulher

SS

OO SERJUSMIG volta a lamentar 
a constante, a repetitiva, 
a revoltante quantidade 
de vezes que tem 
necessitado vir a público 

denunciar a precariedade das 
condições de trabalho no Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais (TJMG). 

Desta vez, o assunto é a 
GRAVÍSSIMA SITUAÇÃO DE 
UBERLÂNDIA (onde dirigentes do 
Sindicato estiveram, no final do ano 
passado, a fim de verificar de perto 
algumas denúncias, bem como 
relatar e cobrar soluções por parte 
do Tribunal). 

Excesso de demanda (há 
processos “armazenados” até nos 
banheiros, veja foto), a Comarca 
abriga as CINCO Varas com o maior 
acervo conjunto do Estado segundo 
o próprio TJ (no final do ano 
passado, já constavam no acervo 
da 1ª e da 2ª Varas, juntas, cerca de 
95 mil processos, e há informação 
da Procuradoria local de cerca de 
40 mil para serem impetrados); 
estrutura inadequada e insuficiente; 
falta de pessoal (cada uma dessas 
duas Varas conta com cerca de sete 
servidores, sendo que alguns a título 
precário, e alguns estagiários).

Caos
A situação está “caótica”. 

Os servidores e as servidoras da 
Comarca se vêem obrigados a 
fazer excessivas horas extras (sem 
receber para tal), mas nem assim 
conseguem dar conta da demanda. 

A absurda realidade (confira, 
no NOSSO site, um quadro com as 
maiores distribuições de acervos 
em Minas Gerais) já foi levada à 
Administração e à Corregedoria do 
TJMG.

Prejuizo Geral
O SERJUSMIG une a sua voz à 

dos companheiros e companheiras 
de Uberlândia. 

O excesso processual aliado à 
falta de pessoal, evidentemente, 
debilitam o atendimento, e o maior 
prejudicado, sem dúvida, é usuário 
do Poder. 

Assim, fazemos coro à 
solicitação de URGENTE instalação 
de pelo menos duas novas Varas de 
Fazenda Pública, além de IMEDIATA 
nomeação de servidores(as) 
concursados(as). 

Todos (as) os(as) profissionais 
das Varas da Fazenda da Comarca 
de Uberlândia querem atender 
bem à população, mas, nas atuais 
circunstâncias, não têm condições 
de fazer isso da forma adequada.

 A exemplo de outros alertas de 
servidores(as) do Poder Judiciário 

mineiro, eles 
querem que 
em Uberlândia, 
o órgão tenha 
condições de 
cumprir as nobres 
tarefas que lhe são 
destinadas. 

Tarefas estas 
que têm como 
objetivo fazer 
JUSTIÇA. Porém, 
também têm 
consciência de 

que não pode haver justiça onde 
os obstáculos se acumulam e as 
soluções vivem sendo proteladas. 

O TJMG é que parece não 
compreender isso. Tribunal, admita, 
não existe justiça quando a Casa 
que deve FAZER DA JUSTIÇA A SUA 
RAZÃO DE SER fecha os olhos para 
questões vitais, primordiais para a 
sociedade como um todo. 

E, sobretudo, não tem como 
haver justiça boa, e ágil se os locais 
que abrigam setores e fóruns são 
mal equipados, insuficientemente 
providos de pessoal e esquecidos 
pela cúpula do órgão. 

Nestas linhas, imprimimos 
denúncia, desabafo e protesto. 
Protesto contra a injustiça. 

Afinal, passamos o dia a dia 
numa Casa que tem JUSTIÇA em seu 
nome, e queremos que o alcance 
de tal vocábulo vá muito além da 
nomenclatura. 

Em Uberlândia, Justiça é, no 
mínimo, nomear mais profissionais 
e criar novas varas.

Zero em ergomomia para 
o(a) servidor(a) executar  com 
diganidade e qualidade as suas 
atividade profissionais, além de  
móveis em péssimas condições de 
conservação

Banheiro “transformado”
em acervo processual???

SS

Mais uma data festiva chega, 
é o “Dia Internacional da 
Mulher” (8 de março), 
sem que nós, mulheres 

profissionais do Tribunal de 
Justiça, consigamos encontrar  um 
apontamento na Casa que nos 
motive festejos. 

Majoritárias que somos no 
quadro do TJMG, significa que 
também somos nós a maioria 
entre os prejudicados pelas 
“agruras” que têm permeado as 
reivindicações da categoria. 

Que presentão para 
celebrarmos a NOSSA data seria 
recebermos notícias positivas 
sobre nossas reivindicações! 
Todas tão justas e tão passiveis de 
se implementar, havendo vontade 
política e administrativa.

Neste 2013, a Administração 
do Tribunal podia marcar a NOSSA 
data de forma surpreendente: 
aproveitando o Dia 8 de 
março para fazer a JUSTIÇA de  
CONCRETIZAR o compromisso 
com o Reajuste Escalonado; 
implantar a Gratificação por 
Atividade de Chefia (GEC); 
reajustar em valores dignos (para 
o mesmo pago aos magistrados), 
já de imediato - e não somente a 
partir de julho, como prometido 
pelo presidente, o nosso vale-
lanche. Enfim, de deixar claro que 
sabe o valor e a importância das 
mulheres para a Casa, e dar um 
exemplo ao mundo, mostrando 
que a melhor homenagem é o 
respeito e valorização.

Parabéns, companheiras! 
A despeito das agruras (aliás, 
exatamente, porque as  enfren-
tamos com tanta coragem e 
dignidade), merecemos todas as 
honras recebidas no 8 de março. 
Nós, do SERJUSMIG, desejamos 
que o reconhecimento se amplie 
e seja concretizado em  ações de 
respeito e valorização, tanto no 
ambiente profissional quanto no 
pessoal/familiar. E mais: que seja 
extensivo a todos os dias do ano.

Sandra Silvestrini
Presidente do SERJUSMIG
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Trabalho e parceria do SERJUSMIG  recebe 
reconhecimento do Sindicato dos Policiais Federais

SS

NNo dia 21/2/2013, o trabalho 
do NOSSO Sindicato foi 
reconhecido por uma 
combativa entidade mineira. 

O Sindicato da Polícia Federal 
em Minas Gerais (Sinpef/MG), 
que protagonizou uma corajosa 
greve em 2012  (movimento que 
teve o nosso apoio) prestou uma 
homenagem ao SERJUSMIG. 

Durante a solenidade de posse 
da nova Diretoria Sinpef/MG, 
triênio 2013-2015, realizada no 
Teatro da Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG), NOSSA 
presidente, Sandra Margareth 
Silvestrini foi agraciada com uma 
medalha de honra, como destaque 
no movimento sindical mineiro.
Os vice-presidentes Rui Viana 
e Luiz Fernando Souza também 
compareceram à cerimônia. 

Outras pessoas e entidades que 
se destacaram (como o advogado 

César Brito, ex-presidente da OAB 
- que foi um dos palestrantes do 
NOSSO “13º Encontro de Delegados”, 
realizado no ano passado) também 
receberam a comenda.

Agradecimento
O SERJUSMIG agradece a honra 

e parabeniza os novos dirigentes 
da entidade, desejando-lhes 
uma gestão de sucesso, vitórias e 
conquistas para a categoria. 

Aproveitamos para reiterar o 
nosso apoio, extensivo a todas as 
entidades e companheiros(as) que 
permanecem na luta pelos direitos 
de todo e qualquer seguimento da 
Classe Trabalhadora, à qual, com 
orgulho, pertencemos, na categoria 
de servidores(as) da Justiça. 

Um especial cumprimento ao ex-
presidente do Sinpef/MG, Renato 
Deslandes de Figueiredo, pela 
firmeza e coragem demonstradas 

durante movimento grevista de 
2012.Também externamos aplausos 
a Rodrigo Porto, que, a partir deste 
2013, assume a complexa tarefa de 
conduzir as lutas daquele sindicato 
no lugar anteriormente ocupado 
por Renato (que passa a outro cargo 
na diretoria).

Quanto às retaliações aos 
grevistas denunciadas durante a 
posse (e também numa audiência 
pública realizada na ALMG, no 
dia 27/2), além de lamentar, só 
temos a dizer: continuem a ter 
força, companheiros, continuem 
resistindo!

Prestígio
A cerimônia de posse do 

Sinpef contou com a presença de 
representantes dos Legislativos 
Municipal, Estadual e Federal, sendo 
que, à Mesa, estiveram o deputado 

estadual Sargento Rodrigues (PDT) 
e o deputado federal Ademir Camilo 
(PSD/MG). 

Ainda na composição da Mesa, 
o companheiro Denilson Martins, 
presidente do Sindicato da Polícia 
Civil de Minas (Sindpol/MG) que, 
no ensejo, oficializou a filiação 
de seu sindicato à União Geral 
dos Trabalhadores (UGT), Central 
Sindical que tem o deputado federal 
Ademir Camilo como seu presidente 
em Minas.

Representantes de mais 
entidades de classe, como, entre 
outras, a Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), representada pelo Dr. 
Bruno Reis de Figueiredo, Presidente 
da Comissão Sindical; a Associação 
de Juízes Federais e a Federação 
da Polícia Civil, além de jornalistas 
da imprensa comercial,também 
prestigiaram a celebração.
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Vitória de recurso do SERJUSMIG 
contra Ação do Sindojus

Juíza determina suspensão de processo 
que pleiteava exclusão de Oficiais de 

Justiça dos quadros do NOSSO Sindicato.

A juíza da 33ª Vara da Justiça do 
Trabalho de BH  proferiu sentença 
favorável ao SERJUSMIG em relação 

à Ação movida pelo Sindojus (nº 0002378-
55.2012.5.03.0112), que pedia a exclusão 
dos Oficiais de Justiça filiados ao NOSSO 
Sindicato. 

A suspensão vale até que termine 
o julgamento do processo nº 01061-
18.2006.5.03.0015 do SERJUSMIG, no 
Supremo (STF). Esse nosso processo 
discute o ato administrativo que concedeu 
o registro sindical ao Sindojus. 

As frentes de luta são muitas. 
E não podemos nos esquecer 
de nenhuma. Para não deixar 

que o período de recesso nas Casas 
Legislativa e Judiciária causasse 
alguma epécie de “esquecimento” 
nas autoridades, a presidente do 
SERJUSMIG, Sandra Silvestrini, 
aproveitou o espaço mensal que 
o NOSSO Sindicato possui  no 
programa de TV “Segurança e  
Cidadania” (produzido pelo parceiro 
Sindipol) para lembrar um assunto 
valioso:  Projetos de Lei (PLs) de 
interesse da categoria que, ora, 
tramitam na Assembleia Legislativa 
(ALMG); e aqueles que precisam 

TV – TV – Em entrevista, Sandra Silvestrini fala sobre 
importantes Projetos de Lei de NOSSO interesse

ser encaminhados pelo Tribunal de 
Minas (TJMG) àquela Casa.

Pendências
Vale ressaltar que, entre os 

PLs que precisam chegar, com 
URGÊNCIA, às mãos da ALMG, 
estão: Data-Base 2013; Reajuste 
Escalonado e  criação de cargos 
efetivos,uma vez que há um grande 
número de servidores aprovados 
em concurso, mas que estão 
trabalhando a título precário, 
enquanto deveriam estar efetivados 
no Tribunal. 

No site do SERJUSMIG, você 
confere, na íntegra, a entrevista 

de Sandra (que foi ao ar na 
edição do dia 10/2).

Mudança de Dia
O “Segurança e 

Cidadania”, é  exibido na 
TV Band e, agora, passa aos 
sábados, às 18h50. Uma 
vez por mês, o SERJUSMIG 
marca presença no programa, 
levando aos mineiros um 
pouco do olhar  da NOSSA 
categoria sobre o TJMG. Divul-
gue, acompanhe e opine pelos 
emails imprensa@serjusmig.
org.br e/ou comunicacao@
serjusmig.org.br). SSSS

HONRA - Após 
receber a 
homenagem, 
Sandra posa para 
foto,  entre o 
Dr. Cesar Brito 
e o vice do 
SERJUSMIG
Rui Viana.

OPORTUNIDADE - Presença do deputado Sargento Rodrigues (PDT):
chance para  abordarmos  NOSSOS PLs.
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Eleição SERJUSMIG. Eleição SERJUSMIG. Comissão Eleitoral homologa 
chapa única para concorrer ao pleito
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No dia 12 de março (terça-feira), 
às 17 horas, tomam posse a 
nova Diretoria e o Conselho 
Fiscal do SERJUSMIG, que 

estarão à frente do Sindicato pelo 
triênio 2013/2016.

Avançar com novidades
A exemplo do que ocorreu na 

eleição anterior, novamente, apenas 
uma chapa, encabeçada pela atual 
presidente, Sandra Silvestrini, foi 
inscrita para o pleito.

Na reunião para a composição 
da chapa - que recebeu o nome 
de “Avançar na Luta por Novas 
Conquistas” - Sandra colocou o 
cargo à disposição, mas foi instada 
pelos companheiros(as) da atual 
Diretoria e do Conselho Fiscal a 
dar sequência ao seu trabalho, 
em parceria com o grupo que, 
agora, conta com sete novos(as) 
componentes.

Diante da ausência, no momento, 
de outro(a) candidato(a) do grupo 
que se disponibilizasse a assumir 
todos os encargos da presidência, 
Sandra aceitou permanecer nesta 
caminhada, certa da solidariedade, 
do companheirismo e do trabalho 
conjunto  - e democraticamente 
articulado - de toda a Diretoria e 
o Conselho Fiscal. E, obviamente, 
contando também com a 
continuidade do apoio da categoria, 
que permeou todos os anos de sua 
gestão à frente do SERJUSMIG.

A largada
Seguindo com rigor o Estatuto 

e o Regimento Interno do 
Sindicato, no dia 24/1/2013, a 
Comissão Eleitoral, devidamente 

nomeada em 19/1 (pela Portaria 
002, publicada pelo SERJUSMIG 
em consonância com o Estatuto), 
fez publicar, no Diário Oficial, o 
Edital da Eleição, que também foi 
amplamente divulgado no NOSSO 
site, ficando disponibilizado no 
ícone “Atos da Comissão Eleitoral” 
(posicionado no alto do site à 
direta). Posteriormente, a Comissão 
publicou diversos documentos 
orientativos/normativos, nos quais 
expõe, por exemplo, datas e prazos.

Edital 
Finalmente, dentro do prazo 

regimental, dia 8/2, a Comissão 
confirmou o registro da “Avançar 
na Luta por Novas Conquistas” 
como única chapa inscrita dentro 
do prazo, publicando, logo a seguir, 
em 20/2, o Edital de Homologação. 

Lavrado em ata assinada pelos 
membros da Comissão: Clayson de 
Faria e Silva (presidente); Elerson 
Márcio dos Santos (vice-presidente) 
e Adriana Nazareth Horta Bicalho 
(primeira secretária), o Edital, 
também está disponível no site, 
explicita que a chapa foi registrada 
em conformidade com as normas 
regimentais, ressaltando que os 
candidatos do grupo estão aptos  a 
assumir os cargos.

Na próxima edição do 
SERJUSMIGSERJUSMIG Notícias, traremos um 
“retrato” das novas composições da 
Diretoria Executiva e do Conselho 
Fiscal do Sindicato. 

Por ora, confira no quadro ao 
lado, os nomes dos(as) futuros(as) 
diretores(as) e conselheiros (as), 
seus cargos no TJ e as Comarcas às 
quais  pertencem. 

20/2/2013 
Comissão Eleitoral 
e representantes do 
grupo inscrito, durante 
assinatura da Ata de 
homologação.

“Avançar na Luta por Novas Conquistas” “Avançar na Luta por Novas Conquistas”   vai conduzir o Sindicato entre 2013 e 2016

Diretoria Executiva
• • Presidente: Sandra Margareth Silvestrini  (Oficial de Apoio – Contagem); 
• • 1º Vice-Presidente: Luiz Fernando Pereira Souza (Oficial de Apoio/
Contador – Nepomuceno); 
• • 2º Vice-Presidente: Rui Viana da Silva (Comissário da Infância/Juventude 
BH); 
• • 3º VicePresidente: Luzimar Silva Nunes Gontijo (Escrivã Judicial - BH); 
• • Diretor Secretário: José Teotônio Pimentel Gouvêa  (Técnico de Apoio 
Judicial/Escrivão – Juiz de Fora); 
• • Sub-Diretor Secretário: Juliano Ribeiro da Cunha (Oficial de Apoio – Pedro 
Leopoldo);
• • Diretora Financeira: Tatiana Correia Borges (Comissária da Infância e da 
Juventude - BH); 
• • Sub-Diretor Financeiro: Alípio de Faria Braga (Oficial de Justiça – Ibirité);
• • Diretora de Relações Públicas Promoções e Eventos: Simone Salgado 
Rodrigues Gomes (Oficial de Apoio/Escrivã - Abre Campo); 
• • Sub-Diretor de Relações Públicas Promoções e Eventos: Willer Luciano 
Ferreira (Oficial de Apoio Judicial – BH); 
• • Diretor de Recreação, Esportes, Lazer e Cultura: Théo Lellis Alves Nardelli  
(Oficial de Apoio Judicial – Itumirim); 
• • Sub-Diretora de Recreação, Esportes, Lazer e Cultura: Denise Silvestrini 
de Campos (Oficial de Apoio Judicial – Contagem); 
• • Diretora Social: Ana Maria Gomes de Souza Bertelli (Técnico/Assistente 
Social Judicial – BH);
• • Sub-Diretor Social: Adalton Couto do Carmo (Oficial de Apoio – Caeté) 

Conselho Fiscal 
Conselheiros Efetivos (em ordem alfabética):  
• • 1º Membro: Antônio Ancelmo de Sousa (Oficial de Justiça Avaliador – 
Guaxupé); 
• • 2º Membro: Ênio de Senna Gomes Júnior (Oficial de Apoio/Escrivão 
Judicial - Ponte Nova);
• • 3º Membro: Jorcelina Aparecida Ferreira (Técnico Judiciário – 
Nepomuceno); 
• • 4º Membro: José de Queiroz Toledo (Oficial de Apoio Judicial – Teixeiras); 
• • 5º Membro: Luciano César (Oficial de Justiça Avaliador - Pará de Minas); 
• • 6º Membro: Maria Auxiliadora A.de Souza Teixeira (Oficial Apoio- Betim);
• • 7º Membro: Tadeu José da Rocha (Técnico Judiciário – Oliveira). 

Conselheiros Suplentes (em ordem alfabética): 
• • 1º Suplente: Antônio Costa dos Santos Júnior (Comissário da Infância e da 
Juventude- BH); 
• • 2º Suplente: Eduardo Luiz P. Furbeta (Oficial de Apoio – Campos Gerais); 
• • 3º Suplente: Jorge Antônio de Almeida (Oficial de Apoio – BH);
• • 4º Suplente: Juarez Rogério de Oliveira (Oficial de Justiça Avaliador – 
Betim); 
• • 5º Suplente: Maria Madalena Botinha Alves Cardoso (Assistente Social – 
Nova Ponte); 
• • 6º Suplente: Patrícia Pires Alvarenga (Psicóloga Judicial – Itabira); 
• • 7º Suplente: Wellington Quintiliano (Agente Judiciário – Taiobeiras) SS
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21/2/2013 
Reunião 
ansiada. 
Resposta 
desalen-
tadora!

DDialogar é preciso e reco-
mendável. Mas quando,  o 
diálogo passa a ser monólogo, 
ou fica interminável; NUNCA 

levando a uma definição, mas sim 
protelando soluções, fica evidente 
que é preciso “encontrar nova 
alternativa”. Outros modos de 
agir têm de ser usados para sanar 
demandas. E esse é o nosso atual 
caso: os Servidores(as) do Tribunal 
mineiro (TJMG) e suas lideranças  
forçados a buscar “alguma outra 
forma” de agir para solucionar 
pendências da categoria.

Para que tudo fique bem claro, 
propomos o resgate de algumas 
“negociações” com o TJMG - e 
ações empreendidas pela categoria 
- para, assim, compreendermos 
ainda melhor boas razões para, 
com URGÊNCIA, realizar (e LOTAR) 
a AGE, na qual possamos analisar, 
inclusive, a possibilidade de uma 
greve (se você ainda não está 
inteirado sobre este instrumento 
de luta: legalidade; condições para 
uma greve ser decretada; ponto dos 
grevistas e afins, disponibilizamos, 
no site, uma cartilha sobre o tema).

Fé no diálogo e no bom senso?
Desde antes de o atual 

presidente do Tribunal, des. Joaquim 
Herculano Rodrigues, tomar posse, 
vínhamos negociando com a Casa 
o reajuste escalonado da tabela 
de vencimentos dos Servidores/as. 
Em 2011, e no primeiro semestre 
de 2012, negociamos com o 
então presidente Cláudio Costa. 
No 2º semestre/2012, demos 
continuidade à negociação com o 
recém-eleito Herculano Rodrigues 
(com o qual já vínhamos discutindo 
as principais demandas da categoria 
desde que ele era superintende da 
Escola Judicial/Ejef). 

Isso porque sempre acreditamos 
no diálogo e no bom senso como 
ferramentas ideiais para a solução 
de problemas/conflitos. Entretanto, 
diante de tudo o que temos visto, 
ouvido e vivido, a cada dia, fica mais 
difícil acreditar na possibilidade 
de se concluir algo numa mesa de 
negociação com o TJ. Aliás, parece 
que, no entendimento reinante já 
há algum tempo na Casa, definição 
não faz parte da negociação.

Desapontamento renovado
Na mais recente reunião com a 

equipe técnica doTJl, realizada em 
21/2/2013, nada do que foi proposto 
no ofício SERJUSMIG/Sinjus-MG 
foi acatado. Em tal documento, 
apresentamos sugestões para 
solucionar os supostos problemas 
de ordem financeira / orçamentária 
que, segundo técnicos do TJMG, 
estariam criando obstáculos 
à implementação do Reajuste 
Escalonado (RE). Pois bem, 
nada foi acolhido, muito menos 
satisfatoriamente estudado ou 
devidamente esclarecido.

Como continuar negociando, e 
acreditando? Como? Se a Casa, por 
meio de seus presidentes, anterior 
e atual, firma um compromisso 
com a categoria, de instituir o RE 
(o que deveria ser, no máximo, até 
julho/ 2013), e, agora, depois de 
“novas constatações ou estudos” de 
técnicos, simplesmente descarta a 
implantação para este ano? 

O caso seria NÃO o de 
se descartar, mas sim de se 
construir condições/alternativas 
(e reiteramos que apresentamos 
propostas neste sentido). Em 
relação às reivindicações 2012, 
sobretudo no que tange ao 
Escalonado, tivemos incontáveis 
reuniões, negociações, propostas, 
e para quê? Para, finalmente, 
chegarmos ao fatídico 21/2/2013 
com o sonoro “NÃO TEM JEITO!”. 
Assim não é possível!!

AGE - Diante disso,  conforme 
informamos no dia seguinte à 
citada reunião (relembre, no site do 
serjusmig) vamos realizar a NOSSA 
AGE no 16/3, Edital na página 8. 

O olhar é coletivo
Lembramos que qualquer 

movimento da categoria visa ao 
coletivo, e como tal deve se tratado. 
Portanto, na AGE, é essencial 
haver a contribuição de cada um 
aos debates e deliberações, com 
propostas e voto. Nesse sentido, 
o SERJUSMIG sugere que sejam 
realizadas discussões prévias nas 
comarcas, colhendo opiniões e 
estimulando a participação de 
todos na AGE. 

Afinal, quando a massa de 
Servidores(as) aprova a ação 
deliberada, significa que ela 
representa a vontade da maioria. 
Ou seja, contará com maior adesão. 
Então, companheiro(a), esperamos 

você em NOSSA AGE. Queremos 
conhecer o seu olhar e contar com 
seu voto na deliberação sobre 
os rumos de NOSSA luta. Agora, 
para mostrar mais razões para que 
TODOS LOTEM à AGE e fortaleçam 
qualquer movimento que viermos 
a empreender, vamos “rememorar” 
momentos desta atual trajetória de 
ações e “negociações”:
• • 24/4/12 – Antes de Joaquim 
Herculano tomar posse, a presidente 
e os vices do SERJUSMIG, Sandra 
Silvestrini, Rui Viana e Luiz Fernando 
Souza, respectivamente, reúnem-se 
com ele e entregam reivindicações. 
Então superintendente da Ejef, 
ele reafirma que as portas de seu 
gabinete “se manterão sempre 
abertas para o SERJUSMIG”. 
• • 27/4/12 –  GT do Reajuste 
Escalonado conclui os trabalhos.
•  •  23/5/12 - 1ª mobilização unificada 
na Corte do TJ, ainda presidida pelo 
des. Cláudio Costa.
• • 30/5/12 - 2ª ação unificada na 
Corte, sob a presidência de Cláudio 
Costa, que garante: vai enviar PL da 
Data-Base/2012 à ALMG.
• • 13/6/12 - Nova mobilização na 
Corte. Sem avanços, entidades 
deliberam vigília na porta do TJ e  
AGEs com indicativo de Greve.
• • 14/6/12 -Reunião do SERJUSMIG 
com o recém-eleito, mas ainda 
não empossado, presidente,  para 
reforçar  reivindicações.
• • 18/6/12 - Sindicatos iniciam vigília 
na porta do do TJMG, e  distribuem 
“Carta à População”.
• • 23/6/12 - AGE do SERJUSMIG 
delibera“Estado de Greve” e 
mobilização na próxima Corte
• • 27/6/12 - Categoria atende às 
convocações e lota Corte. PL  da 
Data-Base 2012 é aprovado.
• • 1º/8/12 - Reunião com Joaquim 
Herculano, reforçar reivindicações; 
solicitações sobre Orçamento/2013.
• • 3/8/2012 - Reunião com Seplag 
do TJ. Pauta: Orçamento/2013,  
solicitamos, entre outros pontos,  
inclusão do RE.
• •   21/8/12 -  Nova reunião com os 

Reunião com técnicos do TJ desaponta novamente. 
Realizaremos AGEAGE para definir o que fazer 

técnicos sobre Orçamento/2013.
•  •  17/9/12 -  Reunião do presidente 
com representantes dos três 
Sindicatos.  Joaquim Herculano 
afirma que, pelo que negociara com 
o Executivo, os valores para pagar 
o RE estão garantidos na proposta 
orçamentária em 2013. “O que eu 
estou assegurando a vocês é que o 
reajuste escalonado será pago no 
ano que vem e sem necessidade 
de suplementação”, assevera  ele 
na ocasião, acenando ainda para 
a possibilidade de a próxima Corte 
avançar na questão do Prêmio por 
Produtividade (PP).

SS

Visite www.serjusmig.org.br e acesse este 
mesmo texto com links para cada uma das 
atividades remoradas aqui, além de atalho 

para acessar a  cartilha sobre greve.

Obs.: Para marcar data para as AGEs, a 
Diretoria do SERJUSMIG é obrigada a 
respeitar determinações estatutárias e 
legais, que impõem prazos regimentais 
específicos. Além disso, preocupa-se em  
organizá-la da forma mais abrangente 
possível, a fim de permitir a participação 
de todos(as) os Servidores(as), inclusive 
dos/das colegas de comarcas do interior, 
algumas localizadas a grandes distâncias 
da Capital. 

• • 22/9/12 -  Informada das respostas 
do presidente, AGE da 1ª Instância 
delibera  manter Estado de Greve.
• • 26/9/12 -  Corte aprova PP. 
• • 13/12/12 - Reunião dos sindicatos 
com o presidente para tratar do 
RE. É agendada mais uma  com  
técnicos,  incumbidos de ”estudar 
as propostas dos sindicatos”.
• • 19/12/12 -  Reunião sobre o RE, 
com o presidente e, na sequência, 
técnicos da Casa, que apontam 
cenário desanimador. Entidades se 
propõem a elaborar sugestões de 
solução.
• • 21/2/13 - Nova Reunião e um 
sonoro NÃO ao Escalonado em 
2013. Os técnicos praticamente 
desconsideram as propostas do 
ofício SERJUSMIG/Sinjus-MG, feitas 
com a assessoria técnica do Dieese.
• • 25/2/13 - TJ nos encaminha 
ofício sustentando  inviabilidade de 
implementar Escalonado.
•  •  28/2/13 - Tal ofício  é publicado 
na intranet do TJMG.
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Neste início de 2013, os representantes do NOSSO Sindicato já estiveram em 
Sete Lagoas, Juiz de Fora, Coromandel, Uberaba, Paracatu, João Pinheiro, Unaí, Buritis e Arinos

Entre os dias 31/1 e 6/2/2013, os vice-presidentes do SERJUSMIG, 
Luiz Fernando Souza e Rui Viana, acompanhados dos funcionários 
de NOSSA entidade Franklin Almeida (Filiação/Presidência) e Jamil, 
voltaram a fazer visitas aos companheiros(as) do Tribunal de Minas 

(TJMG) que atuam em Comarcas do interior do Estado.
Nessas primeiras viagens do ano, eles voltaram a constatar vários 

problemas e dificuldades que continuam a ser enfrentados por servidores 
e servidoras da Casa, além de esclarecer dúvidas. Essas visitas geram 
relatórios que são levados ao Tribunal, com o propósito de se buscar 
soluções. Nesta primeira “leva”, eles foram às Comarcas de SETE LAGOAS, 
JUIZ DE FORA, COROMANDEL, UBERABA, PARACATU, JOÃO PINHEIRO, 
UNAÍ, BURITIS E ARINOS. 

A “razão de ser” deste trabalho
Ao percorrer o interior, os dirigentes do SERJUSMIG têm como propósito 

verificar pessoalmente a situação dos diversos ambientes, bem como as 
condições de trabalho dos(as) companheiros(as), avaliando necessidades 
e prioridades de cada local. Ao final dessas “rodadas de viagens”, estão 
prontos para  elaborar minunciosos relatórios que serão levados aos setores 
competentes dentro do Tribunal, com a finalidade de negociar pendências, 
demandas e soluções.  Neste início de 2013, por exemplo, em todos os locais 

visitados, constataram-se problemas bastante similares e repetitivos como, 
por exemplo: mobiliário antigo e em condições precárias; equipamentos 
e locais inadequados para a prestação dos serviços (colocando em risco 
o bem-estar de servidores e usuários/as); falta de pessoal; excesso de 
processos; calor excessivo; ventilação insuficiente e afins.

Esclarecimentos 
Em cada uma das comarcas, os representantes do NOSSO Sindicato 

aproveitaram para prestar esclarecimentos sobre as “negociações” com o 
Tribunal; Reajuste Escalonado; Data-Base 2013; o Plano de Carreiras (PC) 
e as Promoções Verticais (PVs); Gratificação por Atividade de Chefia (GEC) 
para Escivães e Contadores; Aposentadoria; Permutas e Remoções; URV; 
Insalubridade e Periculosidade; liberação da Carreira do Oficial de Apoio; 
Orçamento; atuais Projetos de Leis (PLs) do interesse dos Servidores (PL 
3342/12 e PL 3540/12); Redesenho; Mandado de Segurança dos substitutos 
em contadorias etc.

Eles também alertaram os companheiros(as) sobre  a importância de a 
categoria se inteirar a rspeito de tudo que está acontecento, bem como 
PARTICIPAR ATIVAMENTE das questões sindicais. 

Acompanhe, nestas páginas 6 e 7, um resumo dos principais registros 
feitos em cada uma dessas comarcas visitadas há pouco. 

COROMANDEL 
(31/1): além dos 
esclarecimentos de 
dúvidas, ouviram 
pedidos a respeito 
da instalação de uma 
segunda Vara na 
Comarca e queixas 
quanto à falta de 
espaço no interior das 
Secretarias e sobre 
o mobiliário antigo 
(necessitando de 
urgente troca). 

UBERABA (1º/2): queixas a respeito da indefinição do TJMG 
quanto à instalação e à inauguração do novo Fórum da Comarca; 
falta de funcionários; excesso de calor e falta de ventilação nas 
Secretarias (segundo depoimento dos servidores, a sensação 
térmica chegaaos 41ºC).

SETE  LAGOAS  (17/1); registramos reclamações sobre  excesso 
de demanda e falta de pessoal; desconfortos provenientes de 

inadequação ambiental, além de mobiliário e equipamentos 
inadequados e velhos. Além disso ???????

JUIZ  DE  FORA (15/1): muitas queixas de falta de pessoal 
e excesso de demanda;  assim como inadequação 
ambiental e mobiliária. Também ???????
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PARACATU (4/2): reivindicaram a nomeação de Assistentes 
Sociais e Psicólogas para a Comarca, uma vez que a cidade 
possui mais de 100 mil habitantes; falta de funcionários 
(apenas UMA Servidora é responsável pela Vara da Infância 
e Juventude que, atualmente, conta com um acervo de 
aproximadamente 800 processos); pedidos para que seja 
solicitado, na Diretoria de RH do Tribunal (Dearhu/TJMG), 
alteração nos critérios de Remoção, alternando a indicação 
de vagas. 

JOÃO PINHEIRO (4/2): falta de servidores e queixas 
quanto ao envio do Projeto de Lei do Reajuste 

Escalonado à Assembleia Legislativa (ALMG). 

BURITIS (5/2): defasado 
quadro de pessoal; acúmulo 
de processos; reivindicaram 
que seja reajustado o valor 
do Auxílio-Creche; queixas 
de Oficiais de Justiça que 
percorrem até 460 km para 
cumprir diligências. 

ARINOS (6/2): reivindicaram a instalação de uma segunda vara 
na Comarca; pedidos para que seja disponibilizada uma nova sala 
para os Oficiais de Justiça no Fórum, além da instalação de mais 
computadores. 

UNAÍ (5/2): pedidos de intervenção do SERJUSMIG junto ao 
TJMG para a instalação de mais um computador no Fórum; 

queixas da falta de segurança no cumprimento de diligências 
externas; reivindicaram a instalação de mais uma vara na 

Comarca; solicitaram que o valor do Auxílio-Alimentação dos 
Servidores seja igualado ao dos Magistrados, mesmo que seja 
por ação judicial; falta de funcionários, condições de trabalho 

precárias e excesso de processos. 
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MUDOU-SE
ENDEREÇO INSUFICIENTE
NÃO EXISTE O Nº INDICADO
FALECIDO
DESCONHECIDO
RECUSADO
AUSENTE
NÃO PROCURADO
OUTROS      x
________________________________

INFORMAÇÃO PRESTADA PELO
PORTEIRO OU SÍNDICO
REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL
EM ___/___/___

DATA  RUBRICA

OO 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 Servidores 
da Justiça de 1ª Instância de Minas Gerais, sindicalizados, ou não, para a Assembleia Geral Extraordinária (AGE), a ser realizada no dia 16 de março 

de 2013 (sábado), às 9h, em 1ª convocação, com o número regimental; e às 9h30, em 2ª convocação, com o número de participantes, no Hotel Dayrel 
a fim de Debater e deliberar sobre a seguinte:

1) Implementação do Reajuste Escalonado, no máximo a partir de julho de 2013, conforme resultado dos trabalhos do GT instituído pela Portaria 
nº 2611/2011, alterada pelas Portarias de nºs 2619/11, 2639/11 e 2645/11;
2) Imediato Reajuste do Auxílio-Alimentação para R$ 710 (nos termos da Resolução 702/2012 do TJMG e da Portaria-Conjunta nº 05/2011 do CNJ);
3) Envio imediato do PL da Data-Base 2013  à Assembleia Legislativa;
4) Pagamento imediato dos efeitos remuneratórios das Promoções Verticais dos anos de 2007, 2008, 2009 e 2010, tendo em vista estarem em 
atraso, bem como o apontamento das vagas referentes ao edital dos anos de 2011 e 2012;
5) Pagamento equânime de passivos devidos a servidores e magistrados;
6) Nomeação dos candidatos aprovados em concurso público, com proibição de desempenho de atividade-fim por terceirizados ou cedidos por 
prefeituras.;
7) Instituição imediata da Gratificação Especial de  Chefia (GEC) para Escrivão e Contador;
9) Abertura da Carreira do Oficial de Apoio;
9) Greve Geral.

Belo Horizonte, 6 de  março de 2013
(a) Sandra Margareth Silvestrini de Souza – Presidente do SERJUSMIG

EDITAL de CONVOCAÇÃO paraEDITAL de CONVOCAÇÃO para
Assembleia Geral ExtraordináriaAssembleia Geral Extraordinária

No dia 4/3, aproveitando a atenção despertada 
pelo julgamento do goleiro Bruno (que 
atraiu a imprensa comercial até o Fórum 
de Contagem), o SERJUSMIG convocou 

a categoria e realizou uma MANIFESTAÇÃO DE 
PROTESTO, na porta do prédio.  O Ato público 
chamou a atenção para as precárias condições 
do Fórum de Contagem (bem como denunciou a 
“maquiagem”  que foi feita no prédio). 

Aproveitamos, ainda, para mostrar o 
desrespeito do Tribunal mineiro (TJMG) aos direitos 
de seus servidores(as): Reajuste Escalonado, 
Data-Base 2013, GEC e melhores condições 
de trabalho. Na oportunidade, oferecemos nossa 
solidariedade à mobilização contra a violência às 
mulheres, que contava com a participalção da deputada 
federal Jô Moraes (PCdoB), que, naquele momento, veio 
aderir também à NOSSA causa.FO
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