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O XVI Encontro de 
Delegados foi realizado  
em novembro, no Hotel 
Tauá, em Caeté.

Cerca de 450 Servi-
dores, de mais de 200 
comarcas do Estado, 
participaram do evento, 
que discutiu demandas 
importantes da catego-
ria, tratou de assuntos 
relevantes da carreira 
do Servidor e fez a pres-
tação de contas do Sin-
dicato. 
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Notícias

Mobilizações marcaram 2014
União.  Mobilizações diversas contaram com a adesão de centenas de Servidores que 
reivindicaram do Tribunal respostas para demandas importantes da categoria 
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Em 2014, dirigentes 
do Sindicato visitaram 
45 comarcas mineiras. 

Confira fotos das últi-
mas cidades visitadas. 

 | Pág. 12

XVI ENCONTRO DE DELEGADOS

Centenas de Servidores se reuniram no Fórum Lafayette, num protesto 
que marcou o Dia do Servidor Público

RODADA DE VISITAS

@serjusmig  /serjusmig

O ano de 2014 foi 
marcado por várias 
lutas, que, em muitos 
casos, se converteram 
em conquistas valiosas 
para a categoria.

O índice de reajuste 
da data-base, o paga-
mento da URV, o reajus-
te do auxílio-creche e 
do vale-lanche e o retor-
no dos R$ 6 milhões da 
PV 2013. Todas essas 
conquistas foram fruto 
do árduo trabalho do 
SERJUSMIG, que não se 
furtou ao diálogo com o 
novo presidente do TJ.
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CONQUISTAS

No dia 28/2 vai acon-
tecer a primeira AGE 
de 2015. Não deixe de 
comparecer e de mani-
festar sua opinião sobre 
importantes reivindica-
ções da categoria.
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AGE 2015

 Edição especial - retrospectiva 2014

Servidores participaram das atividades do XVI Encontro 
de Delegados, realizado de 6 a 8 de novembro
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O ano de 2014 foi intenso. 
Muitas lutas com um tempo 
menor para serem travadas, 
dado o ritmo mais lento im-
posto pela Copa do Mundo 
e pelas eleições ao País e, por 
consequência, ao TJMG e à 
ALMG.

Apesar disso, o SERJUSMIG 
empreendeu batalhas ininter-
ruptas pela valorização dos 
Servidores da 1ª Instância. 
Melhores condições de traba-
lho, posse dos precários, gra-
tificação dos escrivães e con-
tadores, aprovação da revisão 
anual (data-base) no índice da 
inflação, fim do limite de va-
gas e aumento no orçamento 
para as Promoções Verticais, 
reajuste do auxílio-creche e 
do vale-lanche foram algumas 
das bandeiras do Sindicato no 
ano passado. 

 
Ano de muita luta, embora não 
tenhamos conquistado tudo o 
que pretendíamos e merecía-
mos, terminou com um saldo 
que consideramos positivo 
em termos de conquistas, mas 
negativo no que diz respeito 
à nossa equipe (de trabalho e 
amizade). Perdemos Fabrício 
Cruz, nosso companheiro de 
caminhada sindical. 

 
Assim foi 2014. Um ano que 
deixou marcas e que preparou 
o caminho para 2015. 

 
Expectativas de que tanto o 
novo governador de Minas, 
Fernando Pimentel,  quanto o 
novo mandato da presidenta 
Dilma mudem o curso da his-
tória dos últimos anos e, numa 
reviravolta justa e há muito 
esperada, promovam a valo-
rização dos Servidores e, con-
sequentemente, dos serviços 
públicos. Que os governantes 
efetivem uma melhor distri-
buição dos recursos públicos, 
beneficiando aqueles que es-
tão na base e não só na cúpula. 

Da administração atual do 
TJMG esperamos a retomada 
(e a intensificação) do diálogo, 
ferramenta ideal para a reso-
lução de conflitos, que fun-
cionou tão bem nos primeiros 
meses do atual mandato, mas 
que, nos últimos meses, deixou 
muito a desejar.

 
Torcemos por um cenário mais 
favorável. Mas, se assim não o 
for, estaremos, como sempre 
estivemos, prontos para, atra-
vés da luta, buscarmos con-
quistar tudo aquilo que é direi-
to e mérito de nossa categoria. 

Estamos prontos para você, 
2015! Boa leitura, 

Sandra Silvestrini
Presidente do SERJUSMIG 
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SERVIDORES DA 1ª 
INSTÂNCIA VÃO DELI-
BERAR  SOBRE AS REI-
VINDICAÇÕES DA CA-
TEGORIA E ORGANIZAR 
SUA LUTA

Edital de Convocação

O Sindicato dos Servidores 
da Justiça do Estado de Mi-
nas Gerais - SERJUSMIG, 
representado por sua Pre-
sidente, Sandra Marga-
reth Silvestrini de Souza, 
nos termos dos artigo 2º, 
inciso, II,  IX e X , artigo 3º, 
inciso I, artigos 4º, 5°, 6°, 
inciso VI, art. 13, g, e art. 
15º, inciso III do Estatuto 
da Entidade, convoca to-
dos os seus sindicalizados 
para a Assembleia Geral 
Extraordinária (AGE), 
a ser realizada no sába-
do dia 28 de fevereiro de 
2015, às 9h30, em 1ª con-

vocação, com o número 
regimental; e às 10h, em 
2ª convocação, com o nú-
mero de participantes, no 
Auditório da Associação 
Médica de Minas Gerais 
- AMMG, localizado na 
Avenida João Pinhei-
ro, 161, Centro - BH/MG, 
para: debaterem e delibe-
rarem sobre a seguinte 
pauta de reivindicações 
da categoria para o ano de 
2015 e a forma de organi-
zação da luta dos Servido-
res da Justiça de 1ª Instân-
cia para alcançar êxito no 
atendimento destas: 
- data-Base/2015 e 2016;
- gratificação Chefia (GEC) 
para Escrivão e Contador; 
- alterações do Plano de 
Carreiras e das atribuições 
dos cargos;
- unificação dos quadros 
de pessoal da 1ª e 2ª ins-
tâncias com isonomia de 

direitos;
- promoções verticais; 
- posse dos aprovados em 
concurso público;
- projeto de pesquisa sobre 
o adoecimento dos servi-
dores.

Belo Horizonte, 15 de ja-
neiro de 2015
(a) Sandra Margareth Sil-
vestrini de Souza
Presidente/SERJUSMIG

Sua participação é muito 
importante, já que na AGE 
serão tomadas decisões 
que dizem respeito a você!

Solicitamos a gentileza de 
fazer inscrição prévia, por 
telefone, para melhor or-
ganização dos lanches e 
materiais.

Contato: Elexsandra
Telefone: 31-3025-3507

Vem aí a primeira AGE de 2015

Atenção, colega!

Dados cadastrais desa-  
tualizados geram enor-
mes prejuízos aos filiados.  
ATUALIZE os seus!

Lembre-se: dados corre-
tos facilitam a confecção 
de declarações e certifica-
dos, o cadastro para per-
mutas e remoções e tam-
bém o envio de brindes e 

documentos. No caso da 
propositura de Ações Ju-
diciais, se os dados estive-
rem desatualizados, você 
pode sofrer prejuízos.

Exemplo: se o SERJUSMIG 
vai propor uma ação em 
favor dos aposentados, 
mas em nosso banco de 
dados você não informou 
sua aposentadoria, você 
vai ficar fora da ação. Na 
ação de horas extras e 

plantões, se seu endere-
ço ou o de sua comarca 
estiver errado, você pode 
não ser beneficiado com o 
resultado de um possível 
êxito na ação.

Caso seus dados estejam 
desatualizados, envie-nos 
as novas informações 
para os endereços comu-
nicacao@serjusmig.org.br 
ou imprensa@serjusmig.
org.br

   Dados cadastrais - Atualize os seus!
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dir, na prática, o exercício 
de um direito consagrado 
na Constituição Federal. 
A segunda aconteceu em 
7/6, e foi dedicada a tra-
tar de temas relacionados 
aos escrivães e contadores.

Encontros Regionais

Em 2014, o SERJUSMIG 
partiu em caravana e orga-
nizou Encontros Regionais 
em comarcas do Estado: 
Uberlândia (31/5), Poços de 
Caldas (14/6), Juiz de Fora 
(16/8), Montes Claros (30/8) 
e Pouso Alegre (18/10).

Em cada um dos Encon-
tros, o Sindicato promoveu 
palestras sobre orçamen-
to público, com ênfase na 
proposta orçamentária do 

TJMG para o ano de 2015; 
esclareceu temas relevan-
tes aos Servidores, como 
Funfip/Fumpeng, Plano de 
Carreiras, Promoção Ver-
tical; prestou conta de suas 
lutas por meio dos infor-
mes sindicais; reforçou a 
importância da união e da 

participação da categoria 
nas lutas e proporcionou 
aos presentes as sempre 
divertidas palestras moti-
vacionais.

Assistentes Sociais 
e Psicólogos

No mês de fevereiro, o 
SERJUSMIG participou, 
na sede da Promotoria 
Regional, em Governador 
Valadares, do “Encontro 
do Grupo dos Assistentes 
Sociais Judiciais do Leste 
Mineiro”. Durante o even-
to, o vice-presidente do 
SERJUSMIG, Luiz Fernan-
do Souza, e João Victor de 
Souza Neves, advogado do 
Sindicato, esclareceram 
dúvidas dos presentes. 

No mês de abril, o Sindicato 
se reuniu com assistentes 
sociais da Região Metro-
politana de BH para discu-
tir a aposentadoria espe-
cial (mandado de injunção 
1707), situação dos precá-
rios, promoções verticais e 
plano de carreira. 

Em dezembro, o Sindica-
to promoveu um encontro 
com Assistentes Sociais e 
Psicólogos, no qual deba-
teu a proposta do TJMG de 
alteração nas atribuições 
dos cargos. No dia 19/12, 
o Sindicato distribuiu um 
Mandado de Segurança 
(MS) pleiteando a posse de, 
pelo menos, 20 assistentes 
sociais aprovados no con-
curso vigente, cujo prazo 
de validade do edital ven-
ceria em janeiro de 2015.

Importantes ferramentas 
de interação com os Ser-
vidores de todo o Estado, 
as Assembleias Gerais, as 
Reuniões Ampliadas e tam-
bém os Encontros (Regio-
nais e de Delegados) pos-
sibilitam que os dirigentes 
do Sindicato estejam mais 
próximos da base.

AGEs

No ano de 2014, algumas 
assembleias foram promo-
vidas pelo SERJUSMIG. 
Quatro AGEs  debateram e 
decidiram questões impor-
tantes para a categoria: 

No dia 22/3 foi regulamen-
tado o Fundo de Greve, 
importante ferramenta  
para fazer frente aos cons-
tantes ataques a este legíti-
mo instrumento de lutas. 

Em 2/8 foi discutida e 
aprovada a pauta de rei-
vindicações da categoria, 
que contemplou a data-ba-
se/2015, política de valori-
zação salarial, gratificação 
da chefia para escrivães 
e contadores, permutas e 
remoções, alterações do 
Plano de Carreiras/unifi-
cação dos quadros da 1ª e 
2ª instâncias, Promoções 
Verticais e posse dos pre-
cários. 

A AGE do dia 11/10 discu-
tiu e deliberou sobre temas 
como Plano de Carreiras e 
Promoções Verticais; posse 
dos precários; riscos à ins-

tituição da lei 20865/2013 
(escrivães e contadores); 
orçamento do  Judiciário 
para 2015 e projeções para 
anos futuros; reestrutu-
ração das Secretarias e 
Gabinetes, unificando-os; 
e paralisação das ativida-
des no dia 29/10/2014 pela 
valorização dos Servidores 
dos judiciários. 

A última AGE do ano, rea-
lizada no dia 8/11, durante 
o XVI Encontro de Dele-
gados, avaliou e aprovou a 
prestação de contas do Sin-
dicato referente ao período 
de 1/10/13 a 30/9/14. 

Reuniões ampliadas

No dia 22/2 foi realiza-
da a primeira Reunião 
Ampliada de 2014, na 
qual se discutiu os termos 
do Fundo de Greve, que 
seria colocado em votação 
um mês depois, em AGE, 
em função da crescente 
onda de criminalização do 
movimento grevista, que 
tem como objetivo impe-

Nossa força está na união
Integração.  AGEs, reuniões ampliadas e encontros regionais estreitaram laços en-
tre Sindicato e categoria, aproximando os dirigentes da base e de suas demandas

Eventos organizados pelo Sindicato 
aconteceram em diversas comarcas 
do Estado.
Servidores se atualizaram sobre in- 
formes sindicais, prestação de contas 
das ações, lutas empreendidas e par- 
ticiparam ativamente das decisões  
sobre as demandas e reivindicações 
da categoria. 

Nas AGEs realizadas durante o ano, Servidores 
deliberam sobre os rumos das lutas da categoria

As reuniões ampliadas também foram importantes 
instrumentos para ouvir e conscientizar a categoria

    Retrospectiva 2014
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A batalha empreendida 
pelo Sindicato visava tam-
bém ao atendimento de 
antigas demandas dos Ser-
vidores, que, sob o inva-
riável argumento da falta 
de recursos, sempre foram 
mantidas em segundo pla-
no pelo TJMG, como é o 
caso da gratificação de Es-
crivães e Contadores, da 
posse dos aprovados em 
concurso e da revisão da 
carreira de forma a asse-
gurar a promoção vertical 
de todos os Servidores ap-
tos.

Seis meses após ter inicia-
do a tramitação na ALMG, 
o projeto foi aprovado por 
unanimidade, sendo ape-
nas oito os deputados que, 

embora votando a favor 
de sua aprovação, votaram 
contra o Art. 45 do subs-
titutivo, que garantiu aos 
magistrados os novos au-
xílios. 

Desde então, dois dos di-
versos auxílios aprova-

Projeto dos penduricalhos é aprovado pela ALMG 
e TJMG demonstra pressa em instituir os benefícios
Penduricalhos. SERJUSMIG travou uma luta intensa na Assembleia Le-
gislativa para que o PLC 59/2014 fosse submetido à audiência pública  

dos já foram instituídos: 
auxílio-moradia, no valor 
de  R$ 4.786,14, e o auxí-
lio-saúde, que varia de 
R$2.279,73 a R$2.659,96. 
Em breve, espera-se a re-
gulamentação de outros 
benefícios, dentre eles o 
polêmico auxílio-livro, no 

valor de R$ 12 mil por ano.
Por força da atuação do 
SERJUSMIG, o auxílio-li-
vro, que antes não seria 
passível de comprovação 
dos gastos, agora deman-
dará comprovação.  E, ain-
da, o artigo que garantia   
reajuste automático de 
subsídio, sem necessidade 
de envio de projeto à ALMG 
sempre que o STF aumen-
tasse o dos Ministros, 
foi suprimido do projeto.

Em 2015, a luta do Sindicato 
será intensificada em fa-
vor da instituição, para os 
Servidores, de benefícios 
justos e moralmente defen-
sáveis, como auxílio-saúde 
para ativos e aposentados,   
além de auxílio-transporte. 

O Sindicato lutou durante meses 
contra a aprovação do PLC59/2014

 Dirigentes do SERJUSMIG são eleitos para 
compor diretoria da Fenajud

Após dois dias de intensos 
debates, participantes do 9º 
Conseju elegeram a chapa 
“Ação, Consciência e Luta” 
para comandar a Federação 
Nacional dos Servidores do 
Judiciário nos Estados  -  
Fenajud.

Os diretores do SERJUSMIG 
Luiz Fernando Pereira Sou-
za e Antônio Costa foram 
eleitos para os cargos de 
presidente e coordenador 
Regional Sudeste. O Sindica-
to levou 30 delegados para 

o Congresso, que foram im-
prescindíveis para o resul-
tado.

A expectativa da delegação 
mineira e de todas as demais 
delegações é que a Fenajud 
se fortaleça e empreenda 
uma efetiva e forte luta em 
favor dos direitos dos Servi-
dores, promovendo a união 
e a defesa da categoria nas 
esferas pertinentes. A posse 
da nova direção será no dia 
11/2, na sede da Federação, 
em Brasília.

Ação. 9º Congresso dos Servidores do Judiciário nos Estados (Conseju), realizado em Macapá, 
de 11 a 13/12, elegeu a nova Diretoria e o Conselho Fiscal da Fenajud para o triênio 2015/2018 

Nova Diretoria FENAJUD

Diretoria Executiva
Presidente: Luiz Fernando 

Pereira Souza (Serjusmig)
Vice-presidente: Bernar-

dino de Sena Fonseca (Sisjern)
Secretário Geral: Marcos 

Antônio Lemos Fabre (Sindju-
diciário/ES)

2º Secretário Geral: Israel 
Santos Borges (Sinjur/RO)

Secretária de Finanças: 
Maria José Santos da Silva 
(Sinpojud/BA)

2º Secretário de Finanças: 
Ednaldo Martins Silva Olivei-
ra (Sindjus/SE)

Secretário de Assuntos Ju-
rídicos: Eduardo Maciel Nu-
nes (Sinjap)

Secretário de Imprensa e 
Divulgação: Marcelo Ferreira 
(Sindjus/SE)

Secretário de Formação 
Sindical: Job Miranda (Sinjap)

Secretário de Política Sin-
dical: Roberto Eudes Fontene-
le Magalhães (Sindjustiça/CE)

Coordenador Regional 
Sul: (Sindjus/MS)

Coordenador Regional Su-
deste: Antônio Costa dos San-
tos Jr. (Serjusmig)

Coordenador Regional 
Centro-oeste: Sali Inês Hilde-
brando (Sindjus/MS)

Coordenador Regional 
Nordeste: Alexandre Lima 
Santos (Sisjern)

Coordenador Regional 
Norte: Elias Ribeiro dos San-
tos (Sintjurr)

Conselho Fiscal
1º Conselheiro Titular: Ze-

nildo Garcia Castro (Sinpojud/
BA)

2º Conselheiro Titular: 
Marilete Brito Nascimento 
(Sinjur/RO)

3º Conselheiro Titular: Re-
nilson Tonini da Silva (Sindju-
diciário/ES)

1º Conselheiro Suplente: 
João Maria da Silva (Sisjern)

2º Conselheiro Suplente: 
(Sinpojud/BA)

3º Conselheiro Suplente: 
Jonathas Augusto Apolônio 
Gonçalves Vieira (Sinjurr)

Dois dirigentes do SERJUSMIG integram 
a chapa eleita para comandar a Fenajud

    Retrospectiva 2014
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O final de 2014 marcou 
a realização de mais uma 
manobra política para pre-
judicar os Servidores do 
Estado: o antigo governo bai-
xou decreto, em novembro, 
transferindo para o caixa 
único do Executivo cerca de 
R$ 250 milhões. A verba era 
destinada à assistência médi-
ca do Instituto de Previdên-
cia dos Servidores do Estado 
de Minas Gerais (Ipsemg). 

Mesmo alegando que a 
transferência trata-se de um 
“arranjo contábil” e que não 
irá prejudicar o sistema de 
atendimento da entidade, 
o Sindicato dos Servidores 
do Ipsemg acredita que o 
dinheiro pode ser utilizado 
para outras finalidades. 

Este foi o segundo golpe do 
Governo sobre os Servidores 

em menos de um ano. O ante-
rior, no final de 2013, levou 
embora mais de R$ 3 bilhões 
do Fundo de Previdência dos 
Servidores (Funpemg). Ago-
ra, os recursos que seriam 
destinados ao IPSEMG Saú-
de, também foram aboca-
nhados pelo Governo, o que 
leva a crer que o Estado uti-
lizou estes recursos (origina-
dos de descontos nos contra-
cheques dos Servidores) para 

ocultar rombos nas contas e 
um grave problema de caixa.  

Diante da seriedade do caso, 
diversos sindicatos se reuni-
ram para discutir ações con-
trárias ao decreto. O grupo 
elaborou um documento, 
entregue a um representan-
te do Governo, no qual exi-
ge a reposição imediata dos 
valores subtraídos e a revo-
gação do Decreto.

O PL4797/2013 demandou 
uma grande luta do Sin-
dicato em 2014. O projeto 
de lei que impõe limite de 
vagas para a 2ª Instân-
cia ganhou a atenção do          
SERJUSMIG desde o início 
da sua tramitação (11/11), 
que lutou arduamente 
para que um substitutivo 
fosse incorporado ao proje-
to, estendendo à 1ª Instân-
cia o benefício hoje restrito 
à 2ª: o não limite de vagas 
para fins de PV. 

A luta incansável do Sin-
dicato teve retorno positi-
vo, já que no dia 18/12 foi 
aprovado na Comissão de 
Fiscalização Financeira e 
Orçamentária (CFFO) da 
ALMG o substitutivo apre-
sentado pelo deputado La-
fayette Andrada (PSDB), 
a pedido do SERJUSMIG. 
Desde o início da tramita-
ção do projeto na ALMG, 
o Sindicato lutou pela rea-
lização de uma audiência 
pública, a fim de que uma 

PL4797/2013 (carreiras) foi foco de 
uma das principais lutas em 2014

 Verba do Ipsemg é transferida 
para caixa único do executivo

emenda ou um substitu-
tivo fosse apresentado ao 
projeto original, benefi-
ciando as duas instâncias. 

A aprovação do projeto ori-
ginal prejudica os colegas 
da 2ª Instância e a não vo-
tação do mesmo, na forma 
do substitutivo, mantém, 
mais uma vez, a 1ª em si-
tuação de discriminação, 
o que ocorre desde 2007, 
com a aprovação da Lei 
16645, que beneficiou ape-
nas a 2ª. “Mesmo não tendo 
ido a plenário no ano pas-
sado, é inegável que a apro-
vação do substitutivo na 
CFFO foi uma grande vi-
tória do SERJUSMIG, que 
imprimirá mais força nas 
discussões sobre o assunto. 
Não podemos esmorecer 
nessa luta e estaremos na 
ALMG assim que as ses-
sões parlamentares forem 
retomadas”, disse a presi-
dente do Sindicato, Sandra 
Silvestrini.

Carreira. Projeto que impõe limite de vagas para a 2ª Instância motivou 
luta do Sindicato, que pleiteou a retirada do limite para a 1ª Instância

Absurdo. Para cobrir rombo nos cofres do Estado, ex-governador Alberto 
Pinto Coelho confiscou, via decreto, R$250 milhões da verba do IPSEMG

Homenagem 
Fabrício Oliveira Cruz 

Ele chegava sempre com um 
sorriso. Na verdade, com um 
sorriso ou com uma brinca-
deirinha. Boa praça, divertido, 
leve e também muito prag-
mático. Aliás, como bom eco-
nomista, Fabrício era sempre 
muito objetivo e sensato em 
suas análises. E foram essas as 
qualidades que mais encanta-
vam quem convivia com ele. 
Fabrício conseguia ser, ao mes-
mo tempo, bem-humorado e 
compenetrado, amistoso e de-
dicado, alegre e absolutamente 
empenhado com as causas que 
defendia profissionalmente.
 
Além de assessor do Sindicato 
sobre finanças públicas e orça-
mento do Judiciário (técnico 
do DIEESE), Fabrício também 
era professor universitário, 
adorado pelos alunos. Não só 
a diretoria do Sindicato, mas 
também milhares de Servido-
res aprenderam muito sobre 
orçamento público com as    
palestras que ele ministrava e 
que preferia chamar de “bate-
papo” ou “aula”. 

Humildemente, o SERJUSMIG 
reconhece que muitas de suas 
conquistas só foram possíveis 
pelo assessoramento e empe-
nho de Fabrício. Engajado, ele 
se debruçava sobre planilhas, 
analisava número a número 
até construir a argumentação 
perfeita, capaz de apoiar de 
forma determinante o emba-
samento do Sindicato na luta 
pelos direitos dos Servidores.
 
Fabrício nos deixou após um 
acidente de carro fatal, ocor-
rido na manhã do dia 26 de 
dezembro, na rodovia Fernão 
Dias. Ele viajava com sua es-
posa, Lilian Graciosa, para cur-
tir merecidas férias.
 
A ele, nosso muito obrigado 
por três anos de muita amiza-
de e de um convívio profissio-
nal exemplar. 
 
Obrigado, Fabrício, acima de 
tudo pelo companheirismo, 
sua marca registrada.

 ☆ 21/9/1981  ✝26/12/2014

O PL da carreira mobilizou os Servidores, que 
lutam pelo fim do limite de vagas para PV

Dirigentes de vários sindicatos se reuniram 
para discutir ações contrárias ao decreto
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As lutas da categoria
foram levadas  para as ruas

Mobilização. O SERJUSMIG vestiu a camisa, mobilizou centenas de Servidores e encarou diversas lutas da categoria em 2014. Além de se unir a 
Servidores de algumas comarcas do Estado, apoiando protestos, o Sindicato organizou manifestações na Capital, que mostraram a força da base
A luta diária da direção do SERJUSMIG em defesa dos 
direitos dos Servidores envolve várias ações, como 
constante corpo a corpo com parlamentares na ALMG e 
Congresso Nacional, desenvolvimento de estudos, com 
levantamentos e análises de dados capazes de subsidiar 
a apresentação de propostas e requerimentos junto aos 
órgãos competentes, visitas às comarcas, atendimentos 
diretos aos filiados, reuniões com as mais diversas auto-
ridades e especialistas e também com as demais lideran-
ças sindicais. Mas algumas causas requerem o envolvi-
mento direto do trabalhador como forma de respaldar 
as reivindicações defendidas pela entidade.

Fevereiro

O SERJUSMIG se uniu à subseção da OAB de Contagem 
em um ato público que reivindicava aumento no núme-
ro de Servidores, melhoria nas instalações dos prédios e 
implantação das Varas já criadas em Lei como forma de 
melhorar a qualidade da prestação jurisdicional da Co-
marca. 

O SERJUSMIG se uniu também aos Servidores de Pouso 
Alegre para protestar contra as más condições de traba-
lho na Comarca, o reduzido quadro de funcionários e o 
calor insuportável dentro do Fórum, que não conta com 
um sistema eficiente de refrigeração.

No mesmo mês, o Sindicato se uniu à subseção da OAB 
em Caeté para denunciar irregularidades e exigir me-
lhorias nas condições de trabalho dos Servidores. Sem 
juiz, promotor ou defensor público, e com o quadro de 
pessoal insuficiente para atender aos 11 mil processos 
vindos de Nova União e Taquaraçu de Minas, advoga-
dos se reuniram com trabalhadores do Fórum em uma 
passeata que percorreu as ruas da cidade. 

Março

Em março, o Sindicato realizou uma manifestação em 
frente ao TJMG, na Rua Goiás, reivindicando a con-
tratação dos aprovados no concurso público do edital 
01/2009, além de tomar várias medidas junto ao Conse-
lho Nacional de Justiça.

Junho

Em meados de 2014, duas outras manifestações pela 
contratação dos aprovados foram feitas: um velório sim-
bólico do concurso público reuniu centenas de  Servido-
res em frente ao Fórum Lafayette; outro, montado na es-
cadaria da Assembleia Legislativa, expôs aos deputados 
mineiros a situação indigna vivida por 1200 aprovados 
no concurso, muitos deles contratados a título precário 

Advogados e sindicalistas se unem em um 
abraço simbólico ao Fórum de Contagem

O SERJUSMIG esteve em Caeté, apoiando 
protesto dos Servidores e advogados 

Em Pouso Alegre, Servidores protestaram 
por melhores condições de trabalho

Com o apoio do SERJUSMIG, contratados a título precário 
manifestam em frente ao TJMG, reivindicando a posse dos aprovados
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As lutas da categoria
foram levadas  para as ruas

Mobilização. O SERJUSMIG vestiu a camisa, mobilizou centenas de Servidores e encarou diversas lutas da categoria em 2014. Além de se unir a 
Servidores de algumas comarcas do Estado, apoiando protestos, o Sindicato organizou manifestações na Capital, que mostraram a força da base

há mais de três anos, assim como o caos que se instalará 
na Justiça de 1ª Instância em virtude da dispensa dos 
trabalhadores precários sem a devida compensação com 
a posse efetiva de  1200 aprovados no concurso nas va-
gas criadas pela Lei 20.964/2013.

Outubro

No mês de outubro foi a vez de o SERJUSMIG substituir 
a comemoração do Dia do Servidor Público por uma ma-
nifestação contra a falta de condições de trabalho e pela 
valorização da categoria. Só em Belo Horizonte, mais de 
800 trabalhadores se reuniram em frente ao Fórum La-
fayette onde puderam expor o crescente sentimento de 
desmotivação que vem tomando conta da maioria dos 
Servidores do Tribunal. 

Posse dos aprovados no concurso, cumprimento inte-
gral da Lei 20.865/2013 (gratificação de escrivães e con-
tadores), publicação do resultado da PV, concessão de 
auxílio-saúde e auxílio-transporte aos Servidores, majo-
ração do valor do auxílio-creche para os dependentes de 
Servidores para valor idêntico aos pagos aos colegas da 
Justiça Federal e garantia de condições dignas de traba-
lho foram alguns itens da pauta de reivindicações. Ser-
vidores de todo o Estado também protestaram em suas 
comarcas.

Novembro

No último ato público do ano, o SERJUSMIG recepcio-
nou todos os Servidores convidados a participar do “1º 
Encontro com o presidente do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais”, realizado em novembro no Cine Thea-
tro Brasil Vallourec, em Belo Horizonte. Durante toda 
a tarde, o Sindicato reforçou, em plena Praça 7, toda a 
pauta de reivindicações da 1ª Instância, distribuiu bole-
tins e carta à população, denunciando as condições de 
trabalho dos Servidores e apresentando a pauta de rei-
vindicação com as justificativas para o necessário aten-
dimento, além de estampar no peito dos participantes do 
evento um adesivo com a expressão “SOS 1ª Instância”.

O SERJUSMIG recepcionou os Servidores que 
participaram do Encontro com o Presidente do TJ

O SERJUSMIG organizou protesto em frente ao 
Fórum Lafayette em favor da posse dos concursados

O Dia do Servidor Público foi marcado por um grande 
protesto em BH, que reuniu cerca de 800 trabalhadores

Pesquisa do CNJ revela 
insatisfação dos Servidores

O resultado de uma pesquisa divulgada em novem-
bro pelo CNJ expôs o nível de insatisfação dos Ser-
vidores do TJMG em relação à carreira. Segundo o 
levantamento, 74,6% dos entrevistados declararam 
não estar satisfeitos com as possibilidades de cresci-
mento dentro do Tribunal, enquanto praticamente 
o mesmo número de Servidores (74,9%) se conside-
ra insatisfeito com a atuação do Tribunal em prol da 
qualidade de vida e saúde no trabalho.

Outro dado revelado pela pesquisa e que confirma a 
desmotivação dos Servidores é com relação ao salá-
rio: 62,3% dos respondentes avaliam seu salário como 
insatisfatório levando em consideração a tarefa que 
executam. Além disso, 69,2% dos entrevistados con-
sideram que o volume de trabalho não permite que as 
tarefas sejam concluídas na jornada regular. Do total 
de entrevistados, 82,4% pertencem à 1ª Instância.
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Na cerimônia de abertura, 
o evento contou com a pre-
sença do corregedor-geral 
de justiça, des. Antônio 
Sérvulo dos Santos. Em seu 
discurso, ele enalteceu e 
ressaltou a importância do 
Servidor no funcionamen-
to da máquina judiciária e 
reafirmou que, em sua ges-
tão, as portas da corregedo-
ria estarão sempre abertas 
ao diálogo com o Sindicato.

O XVI Encontro de Dele-
gados recebeu também a 
importante presença do 
deputado federal e histó-
rico parceiro da categoria, 
Padre João (PT), que mani-
festou a continuidade de 
seu apoio às causas dos 

Servidores neste seu novo 
mandato.

PJe e Tabela 
de Vencimentos

Na sexta (7), a primeira 
palestra tratou sobre o 
Processo Judicial Eletrôni-
co (PJe). O tema foi minis-
trado pelo especialista 
em Qualidade e Teste de                         
Software, Jadem Martins, 
que também presta servi-
ços de informática para o 
TJMG. O palestrante falou 
sobre o funcionamento do 
PJe, sua implantação em 
algumas comarcas do País, 
explicou os objetivos do sis-
tema e também a impor-
tância do PJe na melhoria 

    XVI Encontro de Delegados  reúne centenas de Servidores
        de mais de 200  comarcas mineiras

Servidores de mais de 200 comarcas do Estado votam na Assembleia Geral do XVI  
Encontro de Delegados, aprovando a prestação de contas do Sindicato, apresentada na AGE

da prestação jurisdicional.

A palestra de Martins pare-
ceu acalmar um pouco os 
temores dos Servidores em 
relação à novidade, porém 
foi destaque nas interven-
ções a necessidade de o 
TJMG cuidar de aspectos 
como a saúde dos trabalha-
dores e também de ouvir 
a opinião daqueles que 
cotidianamente trabalham 
com a rotina das secretarias 
e que, por isso, têm muito a 
contribuir para o sucesso 
da implantação e também 
da manutenção do sistema. 
 
A segunda palestra do dia  

tratou de um assunto que 
também desperta muita 
preocupação e interesse: a 
análise dos vencimentos e 
benefícios dos Servidores 
do Judiciário mineiro em 
comparação aos pratica-
dos em Tribunais de outros 
estados brasileiros. 

O palestrante foi o saudoso 
companheiro da categoria, 
economista e técnico do 
Dieese - Subseção Judiciá-
ria SERJUSMIG, Fabrício 
Cruz (in memoriam). Em 
sua apresentação, Cruz 
apresentou de forma deta-
lhada a tabela de venci-
mentos do TJMG e a com-

O corregedor-geral de justiça, des. Antônio Sérvulo dos Santos, participou da 
abertura do evento, ressaltando em seu discurso a importância do Servidor

União. Em 2014, pelo 16º ano con-
secutivo, o SERJUSMIG realizou seu 
tradicional Encontro de Delegados 
entre os dias 6 e 8 de novembro. Esta 
edição do evento reuniu, no Hotel 
Tauá, em Caeté, cerca de 450 Servi-
dores de mais de 200 comarcas do 
Estado.
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        de mais de 200  comarcas mineiras

parou com a de Tribunais 
de outros Estados. 

A palestra ressaltou a 
necessidade de o TJMG 
instituir uma política de 
recuperação dos venci-
mentos iniciais dos Servi-
dores. Para se ter uma ideia 
da discrepância entre os 
valores pagos, no Paraná, 
estado que paga o maior 
salário para nível médio, 
o vencimento inicial é de 
R$4.546,52, valor 86% 
maior do que o pago 
pelo TJMG. O Amazo-
nas, estado que paga 
o maior vencimento 
para nível superior, 
tem como salário ini-
cial R$7.164,60, valor 
87% maior que o recebi-
do pelos Servidores do 
judiciário mineiro.

    Absenteísmo, assédio 
   moral e lutas sindicais

A tarde do dia 7 come-
çou com uma palestra 
motivacional, minis-
trada pelo educador e 
consultor em qualidade de 
vida Júlio Machado, sobre 
o tema “Aprenda a ter mais 
controle emocional”. Júlio 
alertou os Servidores para 
a necessidade de dedicar 
mais tempo a questões par-
ticulares, a cuidar da saúde 
física e mental, desfrutar 
de momentos de lazer e 
interação com os familia-
res e aprender a não depo-
sitar toda a sua felicidade 
nas questões materiais.

Em seguida, a mesa 
“Absenteísmo por licen-
ça saúde no TJMG” trouxe 
como palestrante a médica 
do Trabalho do TJMG e do 
Tribunal Regional do Tra-
balho 3ª Região, Ciwannyr 
Machado de Assunção, que 
expôs resultados de uma 
ampla pesquisa sobre o 

absenteísmo por doença no 
TJMG. Segundo ela, é alta 
a taxa de absenteísmo dos 
magistrados e Servidores, 
sendo esta maior na 1ª Ins-
tância. A pesquisa também 
aponta que, das dez doen-
ças que mais provocam 
afastamentos, cinco estão 
relacionadas a transtor-
nos mentais, enquanto as 
demais estão vinculadas 
a doenças respiratórias, 
ortopédicas e pós-opera-

tórias. “A média anual de 
crescimento dos pedidos de 
afastamento está em 6,6%”, 
afirma Ciwannyr.

Na sequência, a palestra “O 
assédio moral como fator de 
adoecimento” veio comple-
mentar a exposição ante-
rior, pois as consequências 
do assédio moral estão dire-
tamente relacionadas ao 
adoecimento do Servidor. 
É o que analisou Arthur 
Lobato, membro da Comis-
são de Combate ao Assé-
dio Moral do SERJUSMIG. 

Para encerrar o dia, a pre-
sidente do SERJUSMIG, 
Sandra Silvestrini, traçou o 
resumo das lutas do Sindi-
cato e esclareceu os princi-
pais questionamentos dos 
Servidores.  

AGE e lutas jurídicas e 
administrativas

No dia 8, o Encontro 
teve início com a Assem-
bleia Geral Extraordiná-
ria (AGE), que analisou 
a prestação de contas do 
Sindicato dos períodos de 
1/10/2013 a 30/9/2014. De 
forma detalhada, Sandra 
apresentou o balanço patri-
monial, fez a demonstra-
ção de receitas e despesas, 

explicando, item a item, 
cada valor exibido. Após 
apresentado o relatório do 
conselho fiscal favorável à 
aprovação das contas, res-
pondidas todas as dúvidas 

e ouvidas todas as suges-
tões, as contas foram apro-
vadas por ampla maioria. 

As lutas jurídicas do Sin-
dicato foram tema da 
segunda palestra do dia. A 
equipe do escritório Luc-
chesi Advogados, que pres-
ta assessoria jurídica ao 
Sindicato, falou aos Servi-
dores sobre as ações judi-
ciais patrocinadas pelo Sin-
dicato atualmente. Em sua 

fala, o advogado Hum-
berto Lucchesi, fez o 
lançamento da cartilha 
“Condutas Antissindi-
cais”.

No início da tarde de 
sábado, Sandra Silves-
trini dedicou mais um 
espaço para esclarecer 
todas as dúvidas sobre 
as lutas administrati-
vas, jurídicas e políticas 
do Sindicato. Ao final, 
os Servidores se dividi-
ram em grupos, separa-
dos por cargos, para que 
fossem elencadas as 
principais reivindica-

ções da categoria. Todas as 
prioridades foram expostas 
aos dirigentes do Sindicato 
e, posteriormente, retrata-
das na “Carta de Intenções 
do XVI Encontro de Dele-
gados”.

Servidores aposentados também prestigiaram 
o XVI Encontro de Delegados

Sandra Silvestrini fez um resumo das lutas 
administrativas e políticas do Sindicato
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XVI Encontro de Delegados em fotos 

Jadem Martins falou sobre o 
Processo Judicial Eletrônico - PJe

Fabrício Cruz fez um comparativo 
entre as Tabela de Vencimentos dos TJs 

Júlio Machado explicou a importância 
do cuidado com a saúde física e mental

Cymannyr Machado falou sobre 
absenteísmo por licença-saúde

Arthur Lobato discorreu sobre o assédio 
moral como fator de adoecimento

Sandra Silvestrini comandou 
a AGE de prestação de contas

A equipe da Lucchesi Advogados fez 
um resumo sobre as lutas jurídicas

Servidores se reuniram em grupos para 
elencar suas principais reivindicações

Os números impressionam: 
só em 2013 foram 17.429 
licenças, que representa-
ram quase 150 mil dias de 
afastamento dos Servidores 
da 1ª Instância. Esses dados 
alarmantes são resultado 
de uma pesquisa realizada 
pelo próprio TJMG. 

Diante disso, a presidente 
do SERJUSMIG, Sandra Sil-
vestrini, criticou a inércia 
do Tribunal em solucionar 
esse problema “Esta ques-
tão vem se agravando e 
nada de concreto tem sido 
feito. Até o CNJ tem se 
debruçado sobre a precarie-
dade da Justiça de 1º grau. 
Em estudos que realizou, o 

Conselho constatou que o 
problema está na falta de 
investimento dos Tribu-
nais, que sempre priorizam 
as demandas da 2ª Instân-
cia. Assistimos à Servidores 
sacrificados, pedindo socor-
ro e nenhuma mudança 
efetiva acontece. Sem von-
tade política nada mudará. 
E é para provocar mudan-
ças que estamos na linha 
de frente, denunciando e 
cobrando melhorias.”

Para tentar remediar esse 
problema, no mês de outu-
bro o SERJUSMIG apresen-
tou ao presidente do TJMG 
um projeto de pesquisa que 
será realizado por reno-

mados profissionais e cus-
teado pelo Sindicato, com 
a finalidade de traçar um 
diagnóstico da saúde e das 
condições de trabalho dos 
Servidores da Justiça de 1ª 
Instância de Minas Gerais. 
“Nosso objetivo é identifi-
car os fatores desencadea-
dores desses 
adoecimentos e, 
assim, conseguir 
adotar medidas 
capazes de sanar 
esse quadro”, res-
saltou Rui Viana, 
vice-presidente 
do SERJUSMIG.
 
O presidente 
do TJMG mani-

festou apoio à iniciativa 
do Sindicato e delegou ao 
interlocutor e superinten-
dente-adjunto, des. Manoel 
dos Reis Morais, a tarefa de 
garantir que os pesquisado-
res tenham acesso às infor-
mações necessárias para a 
realização do estudo. 

 Um quadro de saúde preocupante
Adoecimento. Estudo elaborado pelo TJMG revela uma alarmante realidade: 
em 2013, cerca de 7 mil Servidores adoeceram ou entraram em licença-saúde

Condições insalubres no ambiente de trabalho 
estão entre as principais causas de adoecimento

O deputado federal Padre João (PT) reforçou 
seu compromisso para com as lutas da categoria
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O ano passado marcou o 
início de uma nova ges-
tão no TJMG. Eleito no dia 
28/4, o desembargador 
Pedro Bitencourt Marcon-
des assumiu a presidência 
do TJMG em julho, com 
o desafio de administrar 
uma casa cheia de pro-
blemas e com demandas 
antigas e importantes da 
categoria atrasadas.

Desde antes mesmo da 
posse do novo presidente, 
o Sindicato buscou o diálo-
go com a atual gestão, de 
forma a tentar construir 
conjuntamente alternati-
vas que pudessem tornar 
possível o atendimento a 
essas demandas.

Para isso, o SERJUSMIG 
participou, de junho a de-
zembro, de uma série de 
reuniões com o novo pre-
sidente e com integrantes 
da equipe de orçamento 
do TJMG, com vistas a ga-
rantir importantes avan-
ços na luta em favor dos 

direitos da categoria, den-
tre eles:

- Data-base de 6,28%

Apesar de a revisão sala-
rial anual ser um direito 
constitucional, o índice do 
reajuste tem que ser ne-
gociado todos os anos, le-
vando-se em conta vários 
fatores, especialmente a 
inflação oficial do período. 
Para 2015, o SERJUSMIG 
conquistou a aprovação de 
um índice de reajuste de 
6,28% contra os 5% inicial-
mente propostos pelo Tri-
bunal. A seguir, a luta foi 
na ALMG, pela aprovação 
do projeto, que chegou a 
ser sobrestado por longos 
meses, sem explicação.

- Retorno dos R$6 milhões 
para a PV

Outra árdua luta, iniciada 
em setembro, que, a par-
tir do diálogo, trouxe re-
sultados positivos para os 
Servidores, foi o retorno 

 A partir do diálogo, SERJUSMIG garante 
conquistas importantes para a categoria 

Sob nova direção. Reivindicações do Sindicato foram atendidas a partir de reuniões 
com o presidente e com integrantes da Comissão de Orçamento do TJMG  

de R$6 milhões anterior-
mente cortados dos recur-
sos destinados à Promoção 
Vertical (PV) 2013. Depois 
de muita negociação com 
o Sindicato, o presiden-
te do TJMG reavaliou sua 
decisão e retornou com os 
recursos cortados.

- Reajuste do vale-lanche 
e auxílio-creche

No dia 11/12, após inten-
sa luta do SERJUSMIG, 
o presidente do TJMG 
comunicou, por meio da 
Portaria 3099/2014, o 
reajuste do valor do au-
xílio-creche, que passou 
de R$ 308 para R$ 594,15 
(reajuste de 92,9%), vigen-
te desde 1/1/2015. Tam-
bém foi reajustado o  va-
le-lanche, em 5,9%, que, 
por força do diálogo com 
a presidência do TJMG, 
retroagiu seus efeitos a 
1º/1/2014, passando de  
R$ 710 para R$ 751,96. 
Com este aumento, os 
dois valores se equiparam 

ao que é pago pelo Poder 
Judiciário da União aos 
seus Servidores, conforme 
antiga  reivindicação  do 
SERJUSMIG.

- Pagamento URV 
e indenização de férias

Outra vitória do Sindi-
cato foi o pagamento de 
seis parcelas da URV e a 
indenização de 15 dias de 
férias não gozadas àque-
les que possuíam dois 
períodos acumulados. 
Quanto à URV, também 
foi anunciado pelo TJMG 
que, em 2015, passarão 
a ser pagas mensalmen-
te três parcelas e meia, 
contra as duas pagas 
mensalmente em 2014.  
 
O SERJUSMIG lembra aos 
Servidores que se encon-
tra em fase de execução 
a ação judicial relativa 
ao pagamento integral 
das parcelas atrasadas da 
URV.

Em 2014, foram muitas as reuniões com o TJMG

Com o presidente emposssado, des. 
Pedro Bitencourt Marcondes, dia 25/07

Com o des. Pedro Bitencourt Marcondes, 
dia 19/05, às vésperas de sua posse

Com o des. Antônio Sérvulo 
dos Santos, dia 22/07

Com o des. Fernando Caldeira 
Brant, dia 21/07

Com o des. Wander Marotta 
Moreira, dia 18/07
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Rodada de viagens 2014 percorre 45 comarcas

Brasília de Minas

CORREIOS

Coração de Jesus Espinosa

Francisco Sá Janaúba Januária

Monte Azul Porteirinha Rio Pardo de Minas

Salinas São João da Ponte Taiobeiras

Com os propósitos de ouvir 
os Servidores sobre suas de-
mandas, analisar as condições 
de trabalho nas comarcas, 
repassar informes e esclare-
cer dúvidas sobre as lutas do 
Sindicato, os dirigentes do 
SERJUSMIG percorreram 45 
cidades em 2014.

De forma geral, os problemas 
encontrados foram os mes-

mos em praticamente todas as 
comarcas: falta de Servidores 
e excesso de trabalho, gran-
de acervo processual, adoe-
cimento e relatos de assédio 
moral. Foram verificados tam-
bém mobiliário em más con-
dições, espaços inadequados e 
falta de ar-condicionado. 

As comarcas visitadas em 
2014 foram: Alpinópolis, An-

drelândia, Belo Vale, Bonfim, 
Botelhos, Brasília de Minas, 
Brumadinho, Caeté, Caldas, 
Campestre, Carmo da Mata, 
Carmo do Rio Claro, Cláu-
dio, Conceição do Rio Verde, 
Contagem, Coração de Jesus, 
Cristina, Espinosa, Francisco 
Sá, Governador Valadares, 
Guaranésia, Guaxupé, Ita-
mogi, Itamonte, Itanhandu, 
Itapecerica, Jacuí, Janaúba, 

Januária, Mantena, Matias 
Barbosa, Monte Azul, Monte 
Belo, Monte Santo de Minas, 
Nova Resende, Passa Quatro, 
Porteirinha, Pouso Alegre, Rio 
Pardo de Minas, Salinas, San-
tos Dumont, São Francisco, 
São João da Ponte, Silvianópo-
lis e Taiobeiras. 

Confira abaixo fotos da últi-
mas comarcas visitadas:

São Francisco
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