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AA greve dos servidores e das 
servidoras da 1ª Instância 
do Tribunal de Justiça de 

Minas (TJMG) VAI CONTINUAR, e 
o SERJUSMIG iniciará uma série
de procedimentos, para ampliar 
a comunicação com a sociedade, 
aprofundando o debate sobre as 
razões de a categoria resistir no 
movimento. Essas foram algumas 
das importantes deliberações da 
Assembleia Geral Extraordinária 
(AGE) da categoria, realizada no 
dia 17/4/2013, no Hotel Dayrell 
(conforme o Edital publicado no 
Jornal SERJUSMIG Notícias nº 
159 e no Diário Oficial de 11/4). 

INFORMES  A presidente do 
SERJUSMIG, Sandra Silvestrini, 
abordou novas tentativas 
de trazer o TJMG à mesa de 
negociação, para tentar se chegar 
a uma proposta que coloque 
fim ao impasse na negociação 
(discordâncias relativas ao 
orçamento). 

Sandra também fez relatos 

Edição Extraordinária Edição Extraordinária 

Nova AGE, diaNova AGE, dia  23/4/2013,23/4/2013,  Edital no verso!Edital no verso!

Esta é mais uma EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA que, para cumprir prazos estatutários, em razão da publicação 
do EDITAL da Assembleia Geral (AGE) da categoria, marcada para 23/4 (por deliberação da AGE de 17/4),  

sai em tamanho reduzido. Nas próximas edições convencionais, serão divulgados detalhes da greve, das negociações, das 
audiências na ALMG  e  imagens de TODAS as comarcas paralisadas que nos enviaram fotos.

sobre as ações desenvolvidas 
desde o início da greve, incluindo 
as audiências públicas de NOSSO 
interesse que foram realizadas na 
Assembleia Legislativa (ALMG) 
- uma no dia 12/4, sobre a 
precariedade das condições de 
trabalho e do quadro de pessoal 
da 1ª Instância; e outra dia 16, 
sobre a insegurança nos fóruns. 
NOSSA presidente ainda falou das 
reuniões com representantes da 
Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) e com outras importantes 
entidades/segmentos da
sociedade. 

Sandra destacou os atos 
públicos que realizamos, 
aproveitando a presença do ex-
presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva na ALMG e da Presidenta 
Dilma, em Ribeirão das Neves. 
Também foram lembrados os 
diálogos com os parlamentares.

EXPECTATIVA: enquanto era 
realizada a AGE, os deputados 
Durval Ângelo (PT), Sargento 

Rodrigues (PDT) e Rogério 
Correia (PT) estavam reunidos 
com o presidente do TJMG, 
desembargador Joaquim 
Herculano Rodrigues, e os 
membros da Comissão que 
tem representado o Tribunal 
nas reuniões com os Sindicatos 
durante a greve.  Em virtude de 
tal situação, foi feita a opção 
por se iniciar a Assembleia pela 
fase de avaliação do movimento 
(índice de adesão, avanços, 
apoios conquistados etc.).

APOIO: Beatriz Cerqueira, 
coordenadora geral do Sindicato 
Único dos Trabalhadores em 
Educação de Minas Gerais 
(SindUte-MG) e presidente da 
Central Única dos Trabalhadores 
seção Minas Gerais (CUT-MG) 
compareceu à AGE, reiterou apoio 
à causa e deu testemunho sobre 
a as dificuldades de uma greve 
(principalmente com servidores 
públicos). 

No transcorrer da AGE, 
os (aguardados) deputados 
chegaram da reunião com o 
TJ e informaram  que haviam 
agendado uma nova reunião, no 
dia seguinte (18), com a presença 
dos sindicalistas. 

DELIBERAÇÕES: Concluído 
o repasse de informações e
os esclarecimento de dúvidas 
(inclusive pelos advogados), 
Sandra colocou em votação 
a continuidade, ou não, da 
greve. a MANUTENÇÃO DO 
MOVIMENTO FOI APROVADA 
POR UNANIMIDADE.

Por volta das 14 horas, os 
mais MIL presentes saíram para 
almoçar, com uma decisão já 
tomada na AGE, retornar para 
uma passeata, partindo da 
porta do TJMG (na Rua Goiás) 
e seguindo até a Praça Sete. E 
assim a categoria concluiu o dia, 
com uma ampla manifestação no 
Centro da Capital. 

17/4/2013 17/4/2013 - - AGE da 1ª Instância ratifica a 

decisão de continuidade da NOSSA greve
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Até o dia da AGE, as ações da greve continuam: mobilização na Porta do Fórum de Contagem, na segunda (22/4), para aproveitar a presença 
da imprensa comercial nacional no julgamento de “Bola” (caso Eliza Samúdio). Às 8 horas, ônibus saindo da porta do Fórum Lafayette.



Edital - AGE da 1a  Instância - dia 23/4/2013

OOO 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 23 de abril de 

2013 (terça-feira), às 10h30, em 1ª convocação, com o número regimental; e às 11h, 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) cuja continuidade foi decidida na AGE do dia 3/4/2013 e reiterada nas AGE de 10/4 e de 17/4.

2) Deliberação sobre a continuidade ou não do movimento.
3) Avaliação da proposta do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), fruto da mediação dos três deputados estaduais mineiros: Durval Ângelo 

(PT), Rogério Correia (PT) e Sargento Rodrigues (PDT)

Belo Horizonte, 18 de abril de 2013.
(a) Sandra Margareth Silvestrini de Souza – Presidente do SERJUSMIG

PS.: publicado também no Diário Oficial de 18/4/2013 e no site do SERJUSMIG
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Audiências, ações e articulações 

na Casa Legislativa

Mobilizações da Greve em BH e em

Ribeirão das Neves, “acompanhando

as visitas de Lula e Dilma”

15/4 - Em Ribeirão das Neves, entrega 
de NOSSO ofício endereçado
à presidente do Brasil.17/4 - Após NOSSA AGE, manifestação 

na Rua Goiás, em frente ao TJMG, com 
marcha até a Praça Sete.
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