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AGE AGE da 1ª Instância delibera

GREVE GERAL por tempo indeterminado
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12/3/2013 
Em ato oficial, realizado
na sede do Sindicato, em BH,
a Comissão Eleitoral
empossa os novos
representantes
dos Servidores e
Servidoras da Justiça
de Minas Gerais.

SERJUSMIG em

Brasília. Reniões

com deputados e 

advogados. Em 

pauta, também,

direito de greve.

.................... Página 3

FOTO:  Arquivo

Atenção!
Dia 23/6 (sábado), às 9h, teremos 

Assembleia Geral (AGE).

EDITAL na página 8

AAtennçãoo!
DDia 223//6 (sáábado), às 99hh, terremoss 

çç

Asssembbleia GGeral ((AAGE)).

EEDITAAL naa págginna 88

Novo SERJUSMIG - Novo SERJUSMIG - Posse da Diretoria e do 

Conselho Fiscal para o triênio 2013/2016

No dia 3/4/2013 3/4/2013 teremos nova 

Assembleia para deliberar sobre 

os rumos da GREVE. 

EditalEdital na na .............................. página 8página 8

16/3/2012 - 9h30: o enorme auditório ficou 
pequeno para tamanha participação. E, mesmo 
com a colocação de cadeiras extras, muitos 
colegas foram obrigados
a ficar em pé.

16/3 - 13h30 - aproximadamente
 1500 mãos, numa decisão

quase unânime: iniciar greve
por tempo indeterminado.
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Conforme noticiado na 
edição 156 do SERJUSMIG 
Notícias, apenas a  chapa  
“Avançar na Luta por Novas 
Conquistas” se inscreveu 
para o pleito eleitoral 2013 

do SERJUSMIG. 
Assim, em razão de não haver 

disputa, em vez da eleição, no dia 
12/3 (terça-feira),  foi realizada 
a posse da nova Diretoria e do 
Conselho Fiscal, ambos compostos 
pelos membros da citada chapa. 

Os novos dirigentes foram 
empossados pelo presidente e o vice-
presidente da “Comissão Eleitoral”, 
(devidamente nomeada, em 19/1, 
em consonância com o Estatuto da 
entidade) respectivamente Clayson 
de Faria e Silva e Elerson Márcio dos 
Santos. 

A posse foi concretizada 
na sede do SERJUSMIG (Av. 
Amazonas, 2116 - Barro Preto - BH) 
. Os novos dirigentes e conselheiros 
permanecem  à frente do Sindicato 

SS

Nova Diretoria e Conselho Fiscal do SERJUSMIG tomam posse
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pelo triênio 2013/2016.

Somar conhecimento e inovação
O grupo empossado conta com 

a experiência de Sandra Silvestrini, 
na presidência; além de manter 
nos cargos os dois primeiros vices, 
Luiz Fernando Souza e Rui Viana, 
assim como o diretor secretário, 
José Teotônio P. Gouveia (de Juiz de 
Fora).  

Além deles, outros componentes 
da direção anterior, também 
trazem a sua experiência para 
enriquecer o trabalho da entidade.  
Mas, ao lado deles, caminharão 
companheiros(as) novos na “seara 
do exercício sindical”. 

As “novidades” são: na Diretoria 
Executiva, Luzimar Silva Nunes 
Gontijo (Escrivã  de  BH) como a 
3ª vice-presidente;  Juliano Ribeiro 
da Cunha (Oficial de Apoio  de 
Pedro  Leopoldo) como Sub-Diretor 
Secretário; e  Adalton Couto do 
Carmo (Oficial de Apoio  de Caeté) 

como Sub-Diretor Social. E, no 
Conselho Fiscal, a presença de 
Antônio Costa S. Júnior (Comissário 
da Infância e da Juventude de BH); 
Maria Madalena Botinha A. Cardoso 
(Assistente Social  de Nova Ponte); 
Patrícia Pires Alvarenga (Psicóloga 
Judicial de Itabira); Juarez Rogério 

de Oliveira (Oficial de Justiça de 
Betim) e Wellington Quintiliano 
(Agente Judiciário de Taiobeiras). A 
ideia é fazer com que essa mistura 
do conhecimento com a inovação 
nos leve a resultados mais positivos, 
engrandecendo a atuação do 
Sindicato. 

12/3 - Comissão Eleitoral empossa oficialmente novos dirigentes e conselheiros.

SS

SERJUSMIG participa de reunião, na OAB/MG, 

para confirmar o início da GREVE dia 22/3

Vice-Presidente do SERJUSMIG defende 

interesses dos Servidores em Brasília

SS

Reuniões com parlamentares 
de  Minas (a fim de reivindicar 
apoio às nossas causas);  

debate sobre o “Greve no Serviço 
Público”; articulações pelos 
interesses da NOSSA Federação 
(Fenajud); encontro com o 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ).  
Esses foram alguns dos pontos 
que pautaram as atividades do 1º 
vice-presidente do SERJUSMIG, Luiz 
Fernando Souza, em sua estadia na 
Capital Federal, nos dias 12, 13 e 
14/2013 (terça a quinta).

Entre os mineiros, ele se reuniu 
com os federais do PT: Padre 
João; Weliton Prado e Reginaldo 
Lopes; além de Jô Morais (PCdoB) 
e Domingos Sávio (PSDB). Na 
reunião com os petistas, presença 
também de um deputado estadual 
mineiro: Pompílio Canávez.  Ele 
ainda participou da reunião com o 
deputado baiano Josias Gomes (PT).

 

Acompanhado da advogada 
Sarah Campos (Assessoria Jurídica 
do SERJUSMIG) e do Secretário 
de Política Sindical da Fenajud e 
vice-presidente do Sindicato de 
Sergipe (Sindijus-SE), Edinaldo 
Oliveira, ainda participou de uma 
reunião no Escritório “Barbosa & 
Dias Advogados Associados”, com 
o advogado Joelson Dias, para 
debater o tema “Greve no Serviço 
Público e suas implicações”, a fim 
de trazer mais embasamento para a 
AGE que se aproximava.

Formalizar para a Ordem dos 
Advogados do Brasil, seção 
Minas Gerais (OAB/MG), o 

comunicado, anteriormente feito 
mediante ofício, sobre o início, 
a partir de 22/3/2013 (sexta-
feira) da Greve Geral por tempo 
indeterminado dos Servidores 
da Justiça mineira de 1ª Instância. 
Essa foi o principal ponto da pauta 
da reunião realizada na seda da 
OAB/MG, entre os vice-presidentes 
do SERJUSMIG, Luiz Fernando 
Souza e Rui Viana, e o presidente 
da Ordem, advogado Luís Cláudio 
Chaves, realizada em 21/3 (quinta), 
véspera do início da paralisação das 
atividades.

A reunião ainda contou com 
a presença da advogada Sarah 
campos (Assessoria Jurídica do 
SERJUSMIG); da presidente e do 
vice da Comissão de Prerrogativas 
da OAB/MG, respectivamente 
Cíntia Freitas e Fabrício Rabelo, e do 

tesoureiro da Caixa de Assistência 
aos Advogados de Minas (CAA/MG), 
Ronaldo Armond.

 Na oportunidade, o presidente 
da OAB Minas ressaltou que, 
mesmo com o número mínimo 
de servidores(as) trabalhando em 
plantão, os advogados enfrentarão 
problemas. Disse ainda que tentará 
conseguir com o Tribunal de Justiça 
(TJMG) a suspensão dos prazos. E 
mais, que vai intervir, no Governador 
do Estado, a fim de solicitar 
liberação de recursos orçamentários 
destinados ao Judiciário mineiro. 
Ele também afirmou respeitar a 
Greve da categoria. 
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AGE AGE delibera GREVE GERAL por tempo indeterminado

Reunidos em Assembleia 
Geral (AGE), convocada 
pelo SERJUSMIG, na 
manhã de 16/3/2013 
(sábado), quase 99% dos 
cerca de 700 servidores e 

servidoras de inúmeras comarcas 
da 1ª Instância (todos os fóruns do 
interior do Estado + BH) da Justiça 
mineira  aprovaram a decretação 
de uma GREVE GERAL, por tempo 
indeterminado, a partir do dia 
22/3/2013. 

A decisão é decorrente da 
postura das últimas Administrações 
do Tribunal de Justiça (TJMG), 
que, em se tratando das legítimas 
reivindicações da categoria, só tem 
feito protelar e ao final, negá-las.

(Mau) exemplo
Para exemplificar, os Escrivães 

e Contadores da Justiça de 1ª 
Instância, têm carga horária de 
trabalhado estabelecida em 8 horas 
diárias. Entretanto, recebem por 
apenas 6 horas. 

Isso sem falar que, por falta 
de pessoal nas Secretarias e 
Contadorias, além do acúmulo 
de processos (que quadruplicou 
nos últimos anos sem a devida 
compensação via crescimento 
do quadro de servidores). Os 

16/3/2013 - histórica e lotada: na AGE, representantes de incontáveis comarcas 
do Estado debatem a atual realidade da categoria e, no final, são quase 

unânimes ao votar a favor da paralisação das atividades a partir de 22/3.

Movimento só tem marco inicial: 22/3/2013 e nova  Assembleia, no dia 3/4, edital na página 8.

SS

Escrivães e Contadores trabalham 
em feriados, finais de semana e 
em plantões noturnos (pelos quais 
nada recebem - nem sequer horas 
extras lhes são pagas). 

Solução desrespeitada
Para minimizar essa situação, 

foi aprovado um artigo na Lei 
Complementar (LC) 105/2008, 
determinando a criação de uma 
gratificação pelo exercício da 
atividade de chefia (GEC). 

Porém, o TJMG nada fez de 
concreto. Instituiu um Grupo 
de Trabalho (GT) para estudar a 
viabilidade da Gratificação, enviou 
anteprojeto de Lei à Assembleia 
Legislativa (ALMG) e depois 
permitiu (contribuiu pessoalmente) 
para que ele fosse arquivado. 

Além disso, prestou informações 
inverídicas ao Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), a fim de burlar uma 
ordem emanada daquele Conselho 
que determinava ao Tribunal o 
cumprimento da Lei. 

Outro exemplo a não seguir
Situação semelhante é a de 

um prometido Reajuste Escalonado  
(RE) para a categoria, que 
contempla com maiores índices os 
menores salários. Isso para tentar 

FOTO: Dinorá Oliveira

PAUTA
Na Assembleia de 16/3, foi debatido e aprovado: 
1) Implementação do Reajuste Escalonado, no máximo 

a partir de julho de 2013; 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 
Assembléia Legislativa, com o percentual fixado no Índice 
de Preços ao Consumidor Amplo/IPCA apurado no período; 
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 Escrivães e Contadores; 8) 
Fim do limite de vagas para a PV da 1ª Instância e abertura 
da Carreira do Oficial de Apoio; 9) GREVE GERAL.  Para 
mais detalhes, visite www.serjusmig.org.br/noti_pad.
php?id=2820&baab=DEST

evitar a evasão de servidores (já 
apurada pela própria Administração 
do Tribunal), que provoca um 
enorme prejuízo aos cofres 
públicos e à qualidade da prestação 
Jurisdicional. 

Em 2011, outro Grupo de 
Trabalho foi instituído pela 
Administração do TJMG para 
estudar a implementação desse RE. 

Por duas vezes os valores 
para viabilizá-lo foram incluídos 
nas Propostas Orçamentárias da 
Casa (Orçamentos 2012 e 2013) 
e, agora, em fevereiro deste ano, 

o TJMG descarta a hipótese da 
implementação do RE em 2013.

As carreiras da Justiça mineira 
estão ATRASADAS. Isso impede 
a servidores(as) que investem na 
sua qualificação e capacitação 
(cursos superiores, especializações, 
mestrado etc) o acesso às devidas  
promoções.  

Esses apenas são alguns dos 
VÁRIOS problemas enfrentados 
pelos Servidores(as) da Justiça 
mineira,  e negligenciados por 
sucessivas administrações do TJMG 
ao longo dos últimos anos.

No site www.serjusmig.org.br, estão 
disponíveis links para “um ofício” 
- à direção do Foro da Comarca; 

sugestões para faixas; e orientações sobre 
direito de greve (como deve ser exercido;  
ponto; plantão mínimo etc.). Criamos 
ainda um endereço de  email  direcionado  
exclusivamente para o movimento,  este:
greve@serjusmig.org.br. Porém, devido 
à alta demanda, solicitamos que, antes 
de enviar dúvidas e/ou sugestões, os 
servidores/as procurem se reunir na 
comarca, a fim de agrupar, num único 
email, todas as dúvidas, para evitar  
atrasos nas respostas.

Lembramos que a NOSSA base 
de representação possui mais de 11 
mil servidores, lotados em quase 300 
comarcas. Mas temos somente TRÊS 
dirigentes liberados para o SIndicato.  Tal 
realidade impossibilita a presença ”in loco” 

GREVE - SERJUSMIG disponibiliza orientações 

online e email direcionado
de representantes da entidade em todas as 
Comarcas. Estamos, porém,  empenhando 
esforços para  transmitir o máximo de 
orientações, e de forma a alcançar TODO 
esse universo de companheiros (as). 

 Reiteramos que, por deliberação da 
maioria absoluta dos presentes à AGE de 
16/3, TODAS as comarcas devem manter 
PARALISADAS as atividades, a partir de 
22/3, por tempo indeterminado. Mas é 
necessário manter plantões de 30% de 
servidores nos setores, a fim de atender  
as necessidades essenciais e medidas 
urgentes. Por isso mesmo, em setores 
que dispõem de um único servidor/a, este 
NÃO deve parar. 

mais um alerta: quem estiver parado 
NÃO PODE REGISTRAR O PONTO do 
TJMG, deve assinar a folha do “PONTO 
PARALELO” do SERJUSMIG. Continuamos 
às ordens! SS
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Edital - AGE da 1a  Instância em 3/4

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

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 Servidores da Justiça de 1ª Instância de Minas Gerais, sindicalizados, ou não, para a Assembleia 

Geral Extraordinária (AGE), a ser realizada no dia 03 de abril de 2013 (quarta-feira), às 10h, em 1ª convocação, com o número regimental; 
e às 10h30, em 2ª convocação, com o número de participantes, no Auditório do Dayrell Hotel (Rua Espírito Santo, nº 901 – Centro/Belo 
Horizonte), a fim de debater e deliberar sobre o seguinte:

1)  Avaliação da Greve Geral por tempo indeterminado, iniciada em 22/03/2013, decretada na Assembleia Geral da 
categoria (realizada no dia 16/3/2013) e

2) Deliberação sobre a continuidade do movimento.
 

Belo Horizonte, 21 de março de 2013.
(a) Sandra Margareth Silvestrini de Souza – Presidente do SERJUSMIG

Momentos de uma AGE históricaMomentos de uma AGE histórica

1 - 1 - ABERTURA - Respeito ao “Hino Nacional”.

3  - 3  - DIREITO - Advogados fazem explanações.

4 - 4 - CONCENTRAÇÃO - Plenária atenta às explicações,
 debates e ponderações.

2 - 2 - ESCLARECIMENTO - Economista do Dieese 
aborda Reajuste Escalonado e Orçamento do TJ.

5 - 5 - REFLEXÃO - Antes de debater
e decidir, pedir luz.

PS.: publicado também no Diário Oficial de 22/3/2013 e no site do SERJUSMIG
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