
No Artigo, homenagem ao 
“Dia do Servidor” (28/10), com  
detalhes de uma (das muitas) 
História de servidor talentoso 
e dedicado ao TJ. Aquele que, 
nesta edição, personifica  a 
categoria é o colega “Peracio” 
de Governador Valadares.
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 Opinião

SERJUSMIG volta a se reunir com 
técnicos do Dieese e a participar 
de Curso do Instituto, a fim de 
se embasar para negociar com 
o TJ. O Sindicato participou, 
ainda (como convidado), de 
plenária avaliativa do mandato 
do deputado  Padre João (PT).
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“SAÚDE E SEGURANÇA 
MERECEM ATENÇÃO, PARA 
O BEM DO SERVIDOR E DA 
POPULAÇÂO”. Este é o slogan 
da Campanha que o SERJUSMIG 
lançou no “Mês do Servidor”, 
em prol de mais tranquilidade e 
menos riscos para todos.
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SindAção

SindForça

Em virtude do prazo regimental 
do SERJUSMIG para publicar  
Edital da Assembleia-Geral (AGE) 
que, neste dezembro/2010, 
entraria em choque com os 
recessos do Tribunal e do 
Legislativo, percebemos que o 
melhor é adiar nossa AGE para 
fevereiro/2011.            Página 9Página 9

33o o EncontroEncontro Regional do SERJUSMIG: SERJUSMIG: 
primeira etapa foi em Juiz de Fora Juiz de Fora 

Confira, nas páginas 8 e 9, detalhes das palestras, 
as principais deliberações do evento realizado em 20/11/2010

Um sábado produtivo,
repleto de trocas,

ideias e ideais
em ricas atividades, 

que contaram
com a presença 

de representantes
de várias

Comarcas da Região 
da Zona da Mata.

Sábado, 23/10/2010:  reunidos 
em assembleia-geral, em BH, 
servidores de várias comarcas 
mineiras fazem importantes 
deliberações. Uma das decisões
foi a de o SERJUSMIG acionar 
a Justiça (em ações individuais, 
por grupos), a fim de tentar 
reaver valores retroativos que 
foram descontados em favor do 
Ipsemg.

Página 3

Sindicato em Ação Nas Gerais: visitas  
do SERJUSMIG às Comarcas do interior 

seguem a “todo vapor”.O atendimento às 
reivindicações da entidade para reformas, 

entre outras pendências, por outro lado, 
caminha a passos “tão miudinhos!”

Páginas  6 e 7
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ERRAMOS! Desculpem-nos!
Na edição anterior a esta 
(setembro-outubro/2010),
equivocadamente, o jornal foi 
numerado como 140. Deveria
ter sido 139. Esta edição atual, 
sim, é a de número 140. Por 
isso, sai registrada como 140 B.

Prepare-se! Nova AGE, em Prepare-se! Nova AGE, em 
fevereiro, abrirá NOSSO 2011!fevereiro, abrirá NOSSO 2011!
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28 de Outubro,
 “Dia do Servidor Público”

Oportunidade de homenagear a TODOS, por meio de um companheiro: Antônio de 
Pádua Cruz (Peracio). Ele que, a exemplo da maioria dos trabalhadores do TJMG, 
tem uma História profissional que honra o Poder e orgulha o NOSSO Sindicato!

Em 28/10 é celebrado o “Dia do 
Servidor Público”. Embora, no 
âmbito do Judiciário de Minas 

(TJMG), a realidade não esteja 
“festiva”, o SERJUSMIG aproveita a 
data para ressaltar a importância 
de cada profissional da Casa, 
parabenizando a TODOS que, a 
despeito das dificuldades, mostram, 
no TJMG, seu imenso valor. 

CADA servidor merece honrosas 
saudações, e não apenas em 
28/10, mas cotidianamente. Sem 
a capacidade desses trabalhadores, 
a História do TJ seria menor, 
bem menor! Mas, felizmente, há 
grandiosidade nessa trajetória. Uma 
grandeza de espíritos audazes e 
dedicados; além de mentes “afiadas 
e afinadas”. 

Um por  TODOS!
Para homenagear a contento 

esses talentos, neste 2010, elegemos 
um personagem. Este homem, para 
o SERJUSMIG, representa TODO 
aquele que, dia a dia, dedica-se a 
fazer um TJMG melhor. O nome 
dele? Antônio de Pádua Cruz (o 
Peracio), nosso companheiro da 
comarca de Governador Valadares 
(GV).

Tomamos a liberdade de, usando 
a História dele; sua capacidade; 
seu trabalho; seu reconhecimento 
perante os colegas, saudar a TODOS 
que atuam no Judiciário estadual. 

Há quase 40 anos no Tribunal, 
Antônio (Peracio) foi homenageado 
como “Servidor do Ano”, em 2007, 
tendo sua dedicação reconhecida 
pelos colegas de GV.

Lamentavelmente, por uma 
falha do SERJUSMIG, em nossos 
informativos, a honrosa conquista 
de 2007 não foi devidamente 
saudada naquele ano. Mas, diz a 
sabedoria popular: “antes tarde do 
que nunca”. 

Para nós, caro Antônio de 
Pádua (e  tantos outros “Antônios e 
Antônias” que, mesmo com outros 
nomes, igualam-se  em capacidade 
e dedicação) nunca é tarde para 
reconhecer um ser humano 
valorozo. Esse colega é merecedor 
de aplausos e homenagens. 
Sabemos que, tal como ele, MUITOS 
OUTROS MERECEM HONRARIAS. 
Também temos ciência de que 

estamos propensos a erros como a 
citada falha em relação a Antônio 
de Pádua em 2007. Mas, sobretudo, 
estamos dispostos a corrigi-los 
SEMPRE. Para o SEU Sindicato, 
Peracio, você é Servidor do ano 
desde 2007. Ou seja, de TODOS 
ESSES ANOS, e assim continuará. E, 
a exemplo de Antônio de Pádua, cuja 
dedicação não passou despercebida, 
muitos colegas, das mais distintas 
comarcas das Gerais, foram, são e 
sempre serão SERVIDORES do ANO, 
SERVIDORES de OURO!. 

A todos, nossos aplausos, e um 
forte abraço. Parabéns, Antônio! Em 
você retratamos o TODO: um grande 
número de trabalhadores dedicados 
e dignos de muita honraria! Para 
finalizar, deixamos suas palavras, 
companheiro Peracio a TODOS os 
colegas: “Amar o que fazemos faz 
toda a diferença!” SS

Caros companheiros, 

Outubro foi um mês agitado, e 
novembro veio no “pique total” 

(e prometendo). Tivemos um “Dia 
do Servidor” - com quase nada para 
celebrar (e violências no TJMG a 
lamentar); eleições que trouxeram a 
primeira  mulher presidente da  História 
do nosso País. Enquanto uma Mulher  
ascendia, num extremo oposto, um 
magistrado - LAMENTAVELMENTE 
mineiro (juiz de Sete Lagoas), num 
machismo medieval, recebia punição 
do Conselho de Justiça (CNJ) por 
declarações/sentenças recheadas de 
preconceito antifeminista.

Ao mesmo tempo, no corre-
corre diário do TJMG e do 
SERJUSMIG, negociávamos NOSSAS 
REIVINDICAÇÔES 2010 com o Tribunal; 
melhorias em PLs no Legislativo; 
visitas a comarcas do interior (a fim 
de registrar reclamações/demandas 
e buscar soluções no TJ); estudos 
com técnicos do Dieese. E isso 
tudo “aquecendo motores” para as 
próximas etapas do “3o Encontro 
Regional do SERJUSMIG”.  A primeira 
foi realizada em 20/11/2010 (sábado), 
em Juiz de Fora (JF), com presença de 
várias comarcas da Zona da Mata. Mas 
ainda há tantas regionais pela frente! 
Fôlego! 

Então, companheiro, acompanhe, 
nesta edição, além do Encontro de 
JF; um resumo da assembleia-geral 
(de 20/10); de reuniões no TJ;  visitas 
ao interior; e da campanha que o 
SERJUSMIG lançou “POR MAIS SAÚDE 
E SEGURANÇA NO TJMG” (veja, abaixo, 
a arte do adesivo para Carro - que já 
está em distribuição)! Boa leitura e um 
ótimo fim de ano para todos! 

Sandra Silvestrini 
 Presidente do SERJUSMIG 
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Estas fotos são de 2007, quando 
Antônio de Pádua Cruz (Peracio) 
foi agracido (por escolha 
dos colegas de GV) como o 
“SERVIDOR DO ANO”!

Por Dinorá Oliveira

Saúde e Segurança Merecem ATENÇÃOSaúde e Segurança Merecem ATENÇÃO
Para o Bem do Servidor e da População!Para o Bem do Servidor e da População!

Campanha Por Mais Saúde e Segurança no Judiciário Mineiro

Uma Iniciativa do Sindicato dos Servidores da Justiça
De Primeira  Instância de Minas Gerais – SERJUSMIG – Outubro de 2010A

RT
E:

 D
in

or
á 

O
liv

ei
ra

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
X

P
E

D
IE

N
T

E
E

X
P

E
D

IE
N

T
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: Dinorá Oliveira
Redação: Dinorá Oliveira e Naiane Almeida
Impressão: Gráfica FORMATO   Tiragem: 10 mil exemplares

SS



SERJUSMIG   - No 140 B - Outubro/Novembro-2010

FO
TO

S 
D

ES
TA

 P
Á

G
IN

A
: D

in
or

á 
O

liv
ei

ra
 e

 Jo
sé

 L
ui

z 
da

 S
ilv

a 
Jú

ni
or

SindForçaSindForça33

AGE: voto de confiança da categoria ainda não AGE: voto de confiança da categoria ainda não 
recebeu “martelada” do TJMGrecebeu “martelada” do TJMG

A Assembleia-Geral (AGE) da 1ª Instância, realizada em 23/10/2010, deliberou: Ação Judicial do SERJUSMIG 
para tentar reaver descontos ao Ipsemg; e aguardar posicionamentos do TJMG, em reuniões marcadas para 

novembro (mas ainda não concretizadas) sobre as REIVINDICAÇÕES/2010 antes de deliber novas ações

Na manhã de 23 de 
outubro/2010 (sábado), 
convocados pelo SEU 

Sindicato, trabalhadores da Primeira 
Instância do Judiciário Mineiro 
(TJMG) se reuniram em Assembleia-
Geral (AGE). 

A atividade foi realizada no 
Auditório do Royal Center Hotel, 
na Região Central da Capital 
Mineira (BH). Na oportunidade, 
representantes de comarcas, 
de diversos pontos do Estado, 
debateram questões de alto valor 
para os servidores e, ao final, fizeram 
importantes deliberações. Todas 
colocadas, democraticamente, em 
votação.

Ipsemg e IR 
A primeira polêmica envolveu 

a decisão sobre o Instituto de 
Previdência do Funcionalismo 
Estadual (Ipsemg): o SERJUSMIG 
deveria, ou não, acionar a Justiça 
para tentar reaver valores 
retroativos (3,2%) descontados em 
favor do Instituto? Caso o fizesse, 
de que forma? 

Depois, mais um debate repleto 
de intervenções dos servidores 
e esclarecimento de dúvidas: a 
questão dos descontos feitos para o 
Imposto de Renda (IR) em períodos 
de licença-saúde (houve explanação 
do Assessor Jurídico do Sindicato, o 
advogado Guilherme Versiani). Negociações com TJMG

Para fechar a parte de debates/
explanações, e dar  início às votações: 
veio  uma ampla exposição da 
presidente do SERJUSMIG, Sandra 
Silvestrini, a respeito do andamento 
das negociações com o Tribunal; 
bem como dos Projetos de Lei (PLs) 
da categoria no Legislativo (ALMG).

 Sandra abordou as respostas 
do TJMG sobre reajuste (10,14%) 
e data-base (1º de maio 2011); 
projeto de Redesenho da Primeira 
Instância; ADE; PL da Periculosidade, 
vale-lanche e auxílio-creche 
(reivindicamos aumento  do lanche 
para R$ 550 e indexação do “creche” SS

a um índice oficial. O TJ propõe R$ 
352 [lanche] e R$ 214 [creche], a 
partir de 1º/1/2011); Indenização 
dos plantões de Habeas Corpus e 
medidas urgentes.

Ela também fez explanações 
sobre as respostas relativas a Plano 
de Carreiras (PC), com regularização 
das Promoções Verticais (PVs); entre 
outros pontos das 23 Reivindicações 
que haviam sido tratadas na 
reunião com representantes da 
Administração (realizada em 
19/10) – para saber detalhes de 
cada um desses itens, acesse http://
www.serjusmig.org.br/noti_pad.
php?id=1898&baab=DEST

Opiniões e decisões

Após cada exposição, os colegas 
presentes puderam argumentar 
favorável e contrariamente a 
cada um dos temas explanados. 
Posteriormente, propostas elen-
cadas foram colocadas em votação. 

Entre as decisões aprovadas, 
por ampla maioria, a AGE deliberou: 
que o SERJUSMIG ingresse 
com ações para tentar reaver 
valores retroativos descontados 
ao Ipsemg, mas as ações terão 
caráter individualizado (por meio 
da organização de grupos). Nestes, 
deverão constar apenas os nomes 

daqueles servidores que desejam 
cobrar tais valores. Os servidores 
ainda votaram contra a propositura 
de Ação Judicial, no que tange a 
descontos relacionados a períodos 
de licença-saúde, por considerarem 
a via administrativa mais ágil. 

Em relação às negociações 
com o TJMG, a decisão foi de 
aguardar – EM PERMANENTE 
ESTADO DE MOBILIZAÇÃO - a 
votação, pela Corte Superior, 
do Planejamento Estratégico do 
TJMG (que abordará temas como 
o redesenho e política de pessoal); 
bem como  as novas reuniões 
com o Tribunal (que , segundo o 

interlocutor da presidência, Luiz 
Carlos Elói, seriam realizadas antes 
de 31/11). Até o fechamento desta 
edição, entretanto, ainda não havia 
novidades sobre as datas dessas 

reuniões (acompanhe, no site 
www.serjusmig.org.br,  detalhes, 
atualizados permanentemente, 
da AGE, bem como das reuniões/
negociações  no TJ e na ALMG).

Servidores 
exercitando 
a democracia
participATIVA!

Muitas esclarecimentos prestados e muita reflexão antes da tomada de decisões

Explanação detalhada de respostas
apresentadas pelo TJ aos itens da 
“Pauta de Reivindicações/2010”
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Sindicato foi representado por dois 
vice-presidentes: Luiz Fernando P. 
Souza (1º Vice) e Rui Viana da Silva 
(2º Vice); pelo Diretor Secretário, 
José Teotônio P. Gouveia (de Juiz de 
Fora); por David Valentim da Silva, 
da Comarca de Galiléia, e Antônio 
Ancelmo de Sousa, da Comarca de 
Guaxupé (ambos do Conselho Fiscal), 
além de Walter Gonçalves (Diretor 
Regional de Juiz de Fora) e Franklin 
Almeida (que atua na Assessoria da 
Presidência do SERJUSMIG). 

A partir desses encontros e 
estudos, esperamos fortalecer 
argumentos e ampliar dados, 
a fim de aperfeiçoar as lutas e 
negociações em defesa dos direitos 
da categoria e, consequentemente, 
de uma sociedade melhor.

44SindAçãoSindAção

SERJUSMIG e Dieese: parceria para ofertar 
melhorias ao Servidor do TJMG

Sindicato participa de reuniões e cursos ministrados por estudiosos do Departamento

Reuniões periódicas e 
curso com suporte de 
técnicos do Departamento 

Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos (Dieese). 
Essas são algumas das atividades 
recentes envolvendo dirigentes 
do SERJUSMIG.  Todas com um 
único propósito: aprender (e 
apreender) mais para, com isso, 
melhor representar os servidores 
da Primeira Instância do Judiciário 
de Minas Gerais (TJMG). 

Nas reuniões, realizadas em 
outubro (esta noticiada na edição 
anterior do NOSSO SERJUSMIG 
Notícias) e novembro (5/11/2010); 
em debate: Orçamento, gestão 
pública, transparência, processo 
legislativo (emendas ao orçamento) 
e temas afins.  

No  Curso, entre 11 e 13 /11, 
busca de conhecimentos mais 
amplos, visando a aperfeiçoar 
o trabalho pelos direitos dos 
Servidores, bem como por uma 
sociedade melhor para TODOS.

Reunindo conhecimentos
Além do encontro de outubro, 

neste novembro, dia 5, a presidente 
do SERJUSMIG, Sandra Silvestrini, 
representou os companheiros da 
1ª Instância em nova rodada de 
formação e reflexão com o suporte 
de estudiosos do Dieese.

Além do NOSSO Sindicato, 
membros do Sinjus-MG e do 
Sindojus também participaram da 
reunião. O encontro contou, ainda, 
com o Supervisor Regional do Dieese 
da Regional de Sergipe, Luis Moura. 
Este veio à BH, especialmente, para 
ouvir as demandas das lideranças 
sindicais.
O Departamento estuda a formatação 
de um “Plano de Trabalho para Sócios 
(PTS)”, bem como a possibilidade 
de uma subseção do Dieese, em 
Minas, voltada, especificamente, 
para questões relativas ao Poder 
Judiciário.

No encontro de 5/11, os 
sindicalistas debateram, ainda, o 
conteúdo do citado PTS, além de 

solicitarem a atualização do estudo 
referente à situação salarial da 
categoria, assim como uma projeção 
do índice relativo à data-base do 
ano que vem (2011), com avaliação 
dos relatórios de gestão fiscal do 
Tribunal. 

Aperfeiçoando talentos

Entre 11 e 13/11 
(quinta a sábado), seis 
representantes da direção 

do SERJUSMIG compareceram à 
atividade de formação do Dieese. 
Intitulado “Sindicato e Sociedade”, 
este primeiro curso foi realizado, 
entre 8h e 18h, numa das salas 
da Associação Médica de Minas 
(Av. João Pinheiro, 161 – Centro). 
O outro curso, também a ser 
formatado e ministrado pelo Dieese 
futuramente, deverá fornecer 
orientação técnica sobre questões 
específicas, trazendo mais subsídios 
em relação ao “quesito” negociação 
salarial com o TJMG.

No curso de novembro, NOSSO 

Mandato do dep. Padre João convida SERJUSMIG para encontro avaliativo

SS
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5/11/2010: NOSSA Presidente, Sandra Silvestrini ,
faz questionamentos sobre a realidade dos
servidores do TJ, durante reunião com
técnicos do Dieese

11/11/2010: 
representantes 
do SERJUSMIG 
concentrados,
no primeiro
dos três dias
do Curso
do Dieese 
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O 1° vice-presidente do 
SERJUSMIG, Luiz Fernando 
Souza, compareceu, entre 

19 e 21/11/2010, à 12a Assembleia-
geral do Mandato Coletivo e 
Participativo do dep. Padre João 
(PT), realizada em Mateus Leme. O 
parlamentar, que sempre apoiou as 
lutas da categoria, dando suporte 
às reivindicações do SERJUSMIG 
no Legislativo Estadual (ALMG), a 
partir de 2011, passará a atuar na 
Esfera Federal. Um dos sucessores 
naturais de Padre João na ALMG 
também presente ao encontro é 

bem conhecido da categoria: o 
recém-eleito Rogério Correia (PT).

Laços e reivindicações
Luiz Fernando aproveitou a 

ocasião para estreitar laços também 
com Rogério que, em mandatos 
passados,  foi parceiro constante 
do funcionalismo estadual. Rogério 
e Padre João iniciarão as futuras 
atividades, respectivamente nos 
parlamentos Estadual (AL) e Federal 
(Câmara), em fevereiro de 2011. 
Luiz  fez questão de agradecer pelo 
apoio constante e reiterar que os 

SS

Eles também analisaram a 
proposição de “Cursos de Formação”. 
Um desses aperfeiçoamentos já foi 
ministrado, na semana seguinte, 
novamente com participação de 
dirigentes do SERJUSMIG e do 
Sinjus-MG.

trabalhadores da Justiça contam 
com o apoio dos parlamentares na 
próxima Legislatura.

O evento contou com cerca 
de 400 cidadãos atuantes em 
movimentos sociais e sindicais; 
além de lideranças políticas. Sob o 
tema “Rever, Organizar e Celebrar”, 
os participantes fizeram um balanço 
do trabalho do “Mandato Coletivo” 
em Minas. Além disso, aproveitaram 
para discutir a plataforma de atuação 
de Padre João e seus parceiros, nas 
esferas estadual e Federal.  NOSSO 
1o vice, então,  aproveitou para 

falar a Padre João e Rogério sobre 
projetos de interesse dos servidores 
do Poder Judiciário, inclusive os que 
tramitam em âmbito Federal, como, 
entre outros, a Proposta de Emenda 
(PEC) 190 (do “Estatuto Único dos 
Servidores do Judiciário”).
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12Em Destaque SindAçãoSindAção55

SERJUSMIG  lança campanha por 
MAIS SAÚDE E SEGURANÇA no TJMGMAIS SAÚDE E SEGURANÇA no TJMG

Adesivo para carro; cartaz; abaixo-assinado e manifesto. Essas são as peças que embasam a ação. O propósito 
é marcar o mês do servidor deste 2010 como um tempo de mudanças (para melhor) no Tribunal de Minas

[Garantir um ambiente 
saudável nos prédios do 
Poder Judiciário é garantir 
PAZ a TODOS: servidores e 
usuários.  
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É com o trecho acima que o 

autoridades do Três Poderes, 
acompanhado de um “abaixo-
assinado” (com coleta de assinaturas 
a ser feita em todas as Comarcas). 

No decorrer do “Manifesto”, 
NOSSO Sindicato explicita recor-
rentes casos de violência que 
afligem o cotidiano de quem atua 
nos fóruns do Judiciário Mineiro, 
bem como daqueles que utilizam os 
serviços da Casa. 

União pela harmonia comum
Queremos unir servidores; 

advogados; magistrados e população 
numa ÚNICA voz, a fim de “varrer” 
qualquer perigo do TJMG. Mas, para 
tanto, é preciso políticas públicas; 
planejamento e envolvimento 
coordenado de TODOS! 

Lamentáveis e,  pior, repetitivos
Além de ressaltar a importância 

de se garantir tranquilidade para 
servidores e usuários, o “Manifesto” 
rememora casos recentes (como o 
triste assassinato de nosso colega 
– o vigilante Paulo, em Contagem; 
e as abusivas agressões impostas 
ao nosso companheiro Sebastião - 
Oficial de Justiça  de Pouso Alegre; 
ambos no cumprimento de seus 
deveres. Ambas violências ocorridas 
em outubro e setembro/2010). Mas, 
infelizmente, essas não são as únicas 
ocorrências. Há incontáveis casos, 
em todos os cantos das Gerais, com 
o agravo de repetições.

Riscos dentro e fora dos prédios
Em razão disso, o documento do 

SERJUSMIG alerta para a importância 

e a necessidade de medidas 
concretas ( leia, nas páginas  6 e 7, 
relatos feitos em visitas a Comarcas 
do interior) para a segurança 
e a salubridade dos prédios. O 
“Manifesto“ ainda ressalta os riscos 
corridos por todos que se dedicam 
a diligências externas. Neste ponto, 
as evidências ressaltam ainda 
mais razão para se garantir – COM 
URGÊNCIA - a aprovação do Projeto 
de Lei (PL) 3797/2009, que trata do 
adicional de periculosidade (com a 
emenda de extensão – idealizada 
pelo  NOSSO Sindicato). 

VOCÊ Juntinho!
Entre conosco nesta luta, 

afixando o cartaz e o adesivo 
(encartado nesta edição do 
SERJUSMIGSERJUSMIG Notícias) em sua 
Comarca e em seu veículo, e auxilie 
na coleta de assinaturas! 

Não perca tempo, acesse o 
site www.serjusmig.org.br, baixe 
os documentos, e entre  em ação. 
Quem sabe, com isso, possamos 
colher, como resultado desta 
campanha ora iniciada, razões 
para CELEBRAR MESMO o “mês do 
servidor” em 2011.

Pauta de Reivindicações 2010: negociações sem novidades

SERJUSMIG inicia seu “Manifesto 
por Mais Saúde e Segurança” no 
âmbito da Justiça Estadual. Lançado 
no “Dia do Servidor/2010” (28/10), 
o documento será entregue a SS

A té o fechamento desta 
edição, ainda não haviam 
sido agendadas as supostas 

reuniões a se realizar antes do 
final de novembro/2010. Tais 
encontros, entre representantes 
da administração do Tribunal de 
Minas (TJMG) e das entidades 
representativas dos Servidores, 
seriam para apresentar 
esclarecimentos e propostas 
concretas (solicitados pelas 
entidades na reunião com a Casa, 
realizada em 19/10/2010).

Estudos pendentes
Conforme fora explicitado, na 

reunião de 19/10, antes do final 
de novembro, seriam apresentados 
estudos sobre uma possível 
programação de ajustes nos 
benefícios dos servidores (de modo 

a se tentar conseguir alcançar, 
“num médio prazo”, percentuais 
reivindicados pela categoria). Com 
o pedido, as entidades esperavam 
mais acesso a subsídios concretos 
(a ser repassados pela fonte 
oficial), que pudessem garantir a 
valorização do funcionalismo nas 
propostas da “Política Institucional 
de Planejamento de Médio Prazo” 
(que, segundo se informou na 
ocasião, seria votada pela Corte no 
mês de novembro). No encon-tro de 
19/10, poucos avanços em relação 
às reivindicações. Os dados que 
deveriam vir, nas “possíveis” futuras 
reuniões, que poderiam trazer 
“alguma luz nova”, esperavam 
os representantes da categoria. 
Entretanto, não vieram dados 
novos (realmente significativos) que 
sinalizassem avanços consistentes 

nas reivindicações (há detalhes 
sobre as respostas do TJ a itens da 
PAUTA/2010, no site www.serjusmig.
org.br, em matérias sobre a reunião 
de 19/10 e a AGE de 23/10).

As únicas novidades (além das 
decisões da Corte de 24/11) vinham 
do Legislativo: suplementação 
orçamentária (cerca de 74 milhões) 
para o TJMG aprovada (em 11/11); 
e o Projeto de Lei (PL) 4631 (3º Grau 
para Oficiais de Justiça), que passou 
nas Comissões de Constituição e 

Justiça (CCJ) e Administração Pública 
(CAP) acatando parcialmente a 
Emenda do SERJUSMIG. 

Até o fechamento desta edição, 
o PL se encontrava em via de ser 
apreciado pela Fiscalização Finan-
ceira (FFO). Nesta, o relator, dep. 
Lafayette Andrada (PSDB) já recebeu 
NOSSO Sindicato, comprometendo-
se a negociar com seus pares e com 
o TJ, a fim de encontrar a redação 
mais justa possível. Estamos 
acompanhando!  SS

Novidades? Só no 
“outro” Poder:  PL 
de suplementação 
ao TJ é aprovado 
em 11/11, e, nesta 
foto,  dia 17/11, 
servidores vão à 
ALMG reivindicar 
Emenda para 
melhorar PL 4631!
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Visitas a Comarcas do interior:
esclarecimentos e reclamações

[Representantes do SERJUSMIG voltaram a realizar visitas a Comarcas, na primeira semana de novembro. Eles já haviam feito viagens 
similares a outras regiões, no final de setembro e na penúltima semana de outubro (detalhes na edição anterior do SERJUSMIG Notícias 
e também no box desta página). Nessas oportunidades, os sindicalistas esclarecem dúvidas, registram reivindicações, trocam ideias e 
fazem relatórios a serem apresentados ao Tribunal. Confira, nesta e na próxima página, os principais fatos relatados em cada comarca 
durante as últimas rodadas de viagem.

15 de novembro/2010
Machado 

O 1º Vice-presidente do SERJUSMIG, Luiz Fernando P. Souza, foi 
recebido pelo Delegado Glênio, que, consternado, relatou a morte 
da Colega Daniele (Escrivã da Comarca) com apenas 37 anos ( Nota 

de falecimento  e foto na edição passada do SERJUSMIG Notícias). Todos 
no fórum estão tristes. Luiz levou a eles as condolências e solidariedade da 
diretoria do Sindicato. Na sequência,  prestou esclarecimentos e registrou 
as  queixas dos servidores. Na Comarca são duas secretarias e o Juizado 
Especial. O vice-presidente do NOSSO Sindicato conversou com colegas de 
todos os setores, exceto a Assistente Social que se encontrava em diligência. 
Segundo percebeu, o ambiente de trabalho é bom. 

Os prédios (2) contíguos estão em bom estado de conservação, pois 
foram reformados há pouco tempo. Os oficiais de Justiça reivindicam mais 
computadores e duas impressoras (há apenas uma e é emprestada). Luiz foi 
informado de que os computadores estão sendo trocados. Porém tem-se 
levado máquinas que ainda estariam em bom estado, antes mesmo de as 
novas chegarem. Com isso, há servidores sem computador em seu posto de 
trabalho. Foi solicitada a realização de novos encontros regionais (Regional 
Poços de Caldas) e o dirigente repassou a informação de estar em via de 
serem iniciadas as novas rodadas dessas atividades (leia matéria sobre o 
Encontro de JF, nas páginas 8 e 9).

Uberlândia 

Os dirigentes do SERJUSMIG Rui Viana (2o Vice) e Alípio Braga 
(Financeiro) fizeram reunião com escrivães (foto na capa desta 
edição) e esclareceram dúvidas sobre a Pauta/2010, entre outras 

questões. Os colegas se queixaram do elevado número de processos (60 
mil em cada uma das duas Varas de Execução); das más condições de 
trabalho; da  falta  de  oportunidades  para  capacitação  dos servidores; 
solicitaram que o TJ iguale o número de servidores em secretarias (nos 
moldes de BH) e renove os critérios de Avaliação de Desempenho. Além 
disso, reivindicam urgência na criação de cargos pelo redesenho da 1a 
Instância; agilidade na publicação das PVs; bem como reclamaram dos 
perigos do plantão noturno para os servidores (sob situação de risco), 
propondo que se crie uma “Secretaria de Plantão”, além de suspensão da 
Portaria 2482/2010 (o TJ  foi oficiado pelo SERJUSMIG). Mais reclamações: 
falta de materiais, de segurança, de suporte policial, de telefone (celular) 
para servidores em trabalho externo. Ainda houve proposição de que o 
Sindicato faça transmissão, em tempo real, das AGEs, bem como analisemos 
a possibilidade de organização de uma GREVE.

Cambuquira 

Os colegas foram atualizados sobre as negociações 
da Pauta/2010.  A principal queixa registrada diz 
respeito a necessidade de obra no assoalho do 

fórum (de madeira, possui aspecto muito feio, há sujeira 
e alguns lugares parecem estar podres. O fórum, no geral, 
estaria em bom estado de conservação, mas o piso destoa). O Sindicato se 
comprometeu a oficiar o Dep. de Obras do TJMG sobre tal reclamação.

Araguari

F oi reivindicada 
a suspenção da 
indicação de vagas 

(nos editais de Remoção) 
para os cargos de Técnico 
Judiciário e Oficial de 
Apoio Judicial B.

Outras queixas 
registradas foram: falta de funcionários e excesso de calor em todas 
as secretarias (chegando a ser insalubre a permanência nelas). Os 
representantes do Sindicato ainda esclareceram dúvidas sobre os itens da 
Pauta 2010 e as negociações com o TJ. 

Estrela do Sul

As dificuldades são similares: 
calor insalubre e falta de 
funcionários. Elogiaram a 

rapidez do Sindicato em responder 
aos emails. Na sequencia, 
esclarecimento de dúvidas sobre 
negociações com o TJ; PVs; Carreira; 
PLs no Legislativo e afins.

Monte Carmelo

Reclamações sobre 
inadequação do 
mobiliário; falta 

de profissionais efetivos; 
excesso de trabalho 
(excesso de processos). 
Os representantes 
sindicais ouviram 
questionamentos sobre 
unificação da carreira 
do oficial Judiciário 
e Oficial de Apoio 
Judicial;Reajuste 10,14% 
e Adicional de Insalubridade/Periculosidade para os Oficiais de Apoio. Eles 
deram explicações sobre essas e outras questões de interesse da categoria 
em negociação com o TJ e a ALMG.

14 de novembro/2010

 Varginha, Areado e Paraguaçu

Nessas Comarcas também foram prestados esclarecimentos e 
registradas queixas. Em Varginha, houve uma reunião com o “Núcleo 
de Assistentes Sociais Judiciais”.

SS
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4 de novembro/2010

Cambuí 

Os representantes do 
NOSSO Sindicato 
esclareceram dúvidas 

sobre Promoção Vertical (PV); 
carreira; vale-lanche; reajuste 
10,14%, Gratificação escrivães 
e contadores, Imposto de 
Renda (IR) sobre Licença 
–Saúde; 3º Grau dos Oficiais 
de Justiça; data-base; PEC 49; 

liberação da carreira do Oficial de Apoio; nota da Presidência e PEC 190.

Pouso Alegre 

Após ouvir os 
esclarecimentos 
dos dirigentes do 

SERJUSMIG sobre as suas 
dúvidas, os servidores 
da comarca registraram 
as seguintes queixas: 
calor excessivo e falta 
de ventilação; processos 
demais para um número 
reduzido de funcionários; mobiliário antigo e inadequado. Outro ponto de 
insatisfação diz respeito ao novo fórum (a ser inaugurado em junho/2011) 
e que, segundo os colegas, só terá ar-condicionado nas salas dos juízes. Os 
profissionais da comarca solicitaram convênio com a UNIVAS. Eles também 
ressaltaram que a distribuição e o acervo processual é similar ao de Belo 
Horizonte, porém o número de servidores seria bem inferior. 

5 de novembro/2010

Caxambu

Além de prestar 
esclarecimentos 
similares, os 

sindicalistas      registraram 
as solicitações dos 
companheiros da 
comarca. Entre outros 
pontos, eles ressaltaram 
ao Sindicato a necessidade extrema de um auxiliar na contadoria; a 
precariedade do mobiliário antigo; o impacto danoso de imposições do 
CNJ; o abafamento; o acúmulo de processos (SETE MIL processos, com 
distribuição mensal de 300 processos).

Carmo de Minas 

Também houve a 
explanação sobre itens da 
Pauta de reivindicações e 

andamento das negociações com 
o TJMG.  As principais queixas 
relatadas pelos servidores 
foram: a inadequação e o mau 
estado do mobiliário; o excesso 

de trabalho, desvio de função, entre outras queixas (como, por exemplo, 
dificuldade de relacionamento/diálogo com o juiz).

3 de novembro/2010
Nepomuceno 

Os representantes 
S i n d i c a i s 
registraram as 

queixas e falaram sobre 
os itens de interesse do 
servidor , ressaltando 
“em que pé” andam 
as negociações com o 
Tribunal. As principais 

queixas registradas foram: excessivo acervo processual – 3.537 Cíveis/457 
Jesp (distribuição mensal de 100 processos); excesso de Trabalho aliado a 
quadro insuficiente de profissionais (TRÊS Oficiais de Justiça, sendo que 
apenas DOIS estão em exercício, porque um deles se encontra em desvio 
de função, assessorando o Juiz;  necessidade de criação de mais cargos; 
fatores ambientais (calor excessivo; mobiliário antigo/incompatível). Os 
servidores também relataram a grave situação em relação à aposentadoria 
do estável efetivado: quando um estável efetivado se aposenta, não é 
substituído.  Os companheiros ainda  lembraram a importância de um 
auxiliar na contadoria.

Três Corações

As principais 
queixas foram: 
falta de espaço 

físico; inadequação 
do mobiliário (muito 
antigo); redesenho da 
Primeira Instãncia  -
que    o Sindicato insista 
na cobrança (a fim de garantir mais agilidade do TJ); excesso de processos 
(12.800 Processos Cíveis, com uma distribuição mensal de 600 processos. 
CINCO mil  Processos Criminais e aguardando duas mil execuções fiscais). 
Houve reclamações também sobre os cursos oferecidos pelo TJ,  o abuso de 
imposições do CNJ; a precariedade da Vara Criminal  (precisando de mais 
servidores ou instalação de mais uma vara); manutenção inadequada do 
ambiente e dos equipamentos. Os colegas ainda alertaram para a cadeia 
que está sendo construída (que comportará em torno de 200 presos). Os 
dirigentes registraram as queixas e dúvidas e, como nas demais visitas,  
prestaram todos os esclarecimentos solicitados (exemplos: promoção 
vertical, carreira, vale-lanche, Reajuste 10,14%, Gratificação escrivães e 
Contadores, Imposto de Renda na Licença Saúde e 3º Grau dos Oficiais de 
Justiça, Data-Base, Pec 49, liberação da carreira do Oficial de Apoio, nota 
Presidência e Pec 190).

São Lourenço

Os Oficias de Justiça 
reclamaram da entrega 
de ofícios sem contra-

prestação. Outras queixas foram 
inadequação do mobiliário; abuso de imposições do Conselho de Justiça 
(CNJ); péssimas condições de trabalho/ergonomia deficiente (que prejudica 
a prestação dos serviços); falta de servidores e excesso de trabalho. Na 
oportunidade, os representantes do Sindicato esclareceram dúvidas sobre 
questões relacionadas à pauta de reivindicações, aos PLs na ALMG e às 
negociações com o TJMG, entre outras.

4 de novembro/2010

Pedimos desculpas aos colegas das comarcas visitadas, mas que, lamentavelmente, não têm suas imagens expostas 
nestas páginas (6 e 7). Isso ocorreu devido a problemas técnicos no equipamento fotográfico, 
que danificou algumas das fotografias tiradas. Esperamos a compreensão dos companheiros, 

ressaltando que não faltarão oportunidades para que, futuramente,
 novas imagens sejam registradas. 

SS
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33oo Encontro Regional do SERJUSMIG Encontro Regional do SERJUSMIG
1a Etapa: Juiz de Fora,  20/11/2010

Nesta, e na próxima página, veja um apanhado-geral dos principais momentos em JF. 
Daqui para frente, há mais OITO Regionais  esperando a realização desta 3a edição da atividade 
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Manhã Produtiva

Abertura do Encontro:
respeito frente à  
apresentação dos
jovens  Apas/SD, e 
saudação da Diretoria
do SERJUSMIG, bastante 
orgulhoisa e satisfeita
em ver a lotação 
do local.

Ânimo, descontração e união
no “aplauso” à execução do 
Hino Nacional pelo
“Coral de Surdos 
da APAS/SD” 
(foto abaixo)

É com esse mote que, no sábado, 
20/11/2010, o SERJUSMIG fez o 
lançamento oficial do “3o Encontro 
Regional dos Servidores da Primeira 
Instância da Justiça Mineira”. Esta 
primeira etapa das novas “rodadas” 
da atividade teve como sede Juiz de 
Fora (Zona da Mata) e contou com 
participantes de quase 30 comarcas 
da Região.

Num sábado atípico, movimen-
tado pela riqueza e troca de 
ideias, servidores representantes 
de diversas comarcas da Região 
puderam acompanhar, entre 8h 
e 18 horas, no Victory Business 
Hotel, palestras sobre: “Formas de 
Melhorar o Judiciário”; “Motivação 
e Superação de Obstáculos”; “Lutas 
Sindicais” e a “Atual Conjuntura 
Nacional”. Todas ministradas por 
estudiosos e especialistas (detalhes 
nos boxes e imagens das págs 8/ e 
9). 

Diálogo e entrosamento
Essas reuniões descentralizadas 

- que, neste novembro 2010, tem 
como marco o início de seu terceiro 
ano - permitem ampliar o diálogo 
sobre questões específicas de cada 
macro-região onde há Comarcas da 
Justiça Mineira.  NOSSO Sindicato 
espera, com isso, ampliar laços; 
estimular o entrosamento e a 
confraternização; além de propiciar 
formação e troca de idéias e 
propostas. Tudo em prol da melhoria 
na qualidade de vida profissional 
dentro do TJMG. 

Particularidades
Tal atividade regional é 

também uma ferramenta a 
mais, um instrumento extra, por 
meio do qual servidores e seus 
representantes têm oportunidade 
de aprofundar conhecimentos 
sobre peculiaridades de distintas 
Comarcas das Alterosas. 

Outros  em  vista
A partir deste primeiro 

entrosamento,  o Sindicato realizará 
o evento em cada uma das regionais. 
Então, fique atento,  em breve pode 
ser a vez de sua região ficar mais 
rica e entrosada.

[Unir e vencer obstá-
culos, com o propósito 
de alcançar a Justiça e o 
País que desejamos”. 

Coral da Associação 
de Pais e Amigos

dos Surdos de 
Santos Dummont 

(Apas/SD) emociona 
o público, ao 

“coreografar”, 
em Libras, a

letra do Hino 
Nacional.

Após o credenciamento e 
um fraternal “cafezinho”, 
por volta das 9 horas, o 

diretor Regional do SERJUSMIG 
em Juiz de Fora, Walter Gonçalves 
(o “Waltinho”), abriu o evento, 
apresentando o “Coral de Surdos 
da Associação de Pais e Amigos dos 
Surdos de Santos Dummont (Apas/
SD). Enquanto o Hino Nacional 
era executado (som mecânico), o 
Coral deu uma aula de superação. 
Utilizando os movimentos da Língua 
Brasileira de Sinais (Libras), as mãos 
dos jovens coreografaram” a letra 
da Música Oficial do Brasil. 

A Mesa de Abertura contou 
com a presença de dirigentes do 
SERJUSMIG (dois deles fazem parte 
do quadro de servidores da comarca 
anfitriã: o próprio Waltinho, e 
José Teotônio P. Gouvêa: Diretor-
Secretário). O Conselho Fiscal do 
Sindicato foi representado pelo 
companheiro Tadeu José da Rocha, 
da Comarca de Oliveira.

Além dos sindicalistas, a 
primeira  mesa teve participação 
do vereador do PMDB local, Bruno 
Siqueira (recém-eleito deputado 
estadual para a Legislatura a se 
iniciar em 2011), e do diretor do 
Fórum de JF, juiz Edir G. Medeiros. 
Ambos enfatizaram o bom exemplo 
que presenciavam (referindo-se ao 

auditório lotado de servidores).
Na sequência, a presidente 

do SERJUSMIG, Sandra Silvestrini, 
enfocou a importância da UNIÃO (e 
de se estar consciente deste valor). 
Sandra convidou os servidores a 
acompanhar um vídeo sobre o poder 
da união e da determinação. Ao final 
da exibição, ela fez um alerta sobre a 
mensagem transmitida, reiterando 
que o tema voltaria a ser debatido 
(enfocando seu impacto nas lutas 
dos trabalhadores, sobretudo da 
Justiça). A última explanação da 
manhã foi do professor Márcio 
Henrique de Oliveira, que resgatou 
a História de Construção das Lutas 
pelos direitos dos Trabalhadores no 
Brasil. 
SANANDO DÚVIDAS: depois 
dessa “aula” de História do 
sindicalismo, Sandra Silvestrini 
iniciou o esclarecimento de dúvidas 
(perguntas entregues à mesa) 
sobre data-base (definida para 1º 
de maio de 2011); Carreira (como 
a revisão do Plano de Carreiras: 
vagas e pagamentos de Promoções 
Verticais) ; redesenho da Primeira 
Instância; indenização de plantões; 
auxílios e benefícios; projetos em 
tramitação no Legislativo, além de 
falar sobre a CAMPANHA em prol 
de mais SAÚDE E SEGURANÇA NO 
TJMG (detalhes na página 5) 

Sandra Silvestrini 
faz explanação

sobre as
reivindicações e

negociações com 
o TJ, exalta o poder 

da UNIÃO e esclarece
dúvidas levantadas

SS

SS
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3o Encontro Regional do SERJUSMIG
 etapa Juiz de Fora: tarde aquecida

Palestras ricas e performáticas aqueceram a tarde (e o início da noite) de sábado,
 levando o evento a um  encerramento singularmente mágico e harmônico

Depois de um breve almoço,  
veio nova chance de mais 
trocas e confraternização 

entre colegas, por volta das 14 horas, 
com retomada dos trabalhos do “3o 
Encontro Regional do SERJUSMIG”, 
em Juiz de Fora (com quase 30 
comarcas da Região).

Calor humano
E a tarde foi quente, graças à 

riqueza das palestras proferidas 
pelos sindicalistas Beatriz Cerqueira, 
Coordenadora-Geral do Sindicato 
dos Profissionais da Educação 
de Minas (SindUte); e Alexandre 
Magnus M. Martins, representando 
o Sindicato da Justiça Federal em JF 
(Sitraemg/JF).

Ambos abordaram a importância 
da união,  ressaltando  mobilizações 
e construções que têm feito em 
suas respectivas bases. A exemplo 
do que já havia ocorrido no 
“12o  no Encontro de Delegados 
do SERJUSMIG” (no Hotel Tauá, 
em agosto deste ano), a greve 
coordenada pelo SindUte, neste 
2010, despertou o interesse da 
categoria. 

Vários colegas fizeram questio-
namentos a Beatriz a respeito 
da construção e manutenção de 
tal movimento. Todas as dúvidas 
foram respondidas com clareza e 
muita simpatia pela educadora e 
sindicalista. Ainda sobre questões 

dia tão produtivo, as atividades 
exclusivamente formativas che-
garam ao fim. Mas a união; 
o entrosamento e as trocas 
prosseguiram um pouco mais.  

Com descontração, num “astral” 
mais leve e ameno,  os colegas 
da Zona da Mata concluíram este 
“3o  Encontro Regional” durante um 
breve coquetel de confraternização. 
O momento permitiu uma “recarga 
de energia”, antes do retorno às 
respectivas comarcas. Após esse 
primeiro passo (em JF) o SERJUSMIG 
relembra a todos os colegas das 
Alterosas que, em breve, serão 
realizadas atividades similares 
nas demais regionais. Então, 
companheiro, fique bem atento, 
para não perder o “Encontro” da 
sua Região.

É sempre bom alertar que, além 
do teor formativo, essas atividades 
regionais permitem importantes 
trocas entre profissionais do TJMG 
que vivem realidades profissionais 
similares. 

Além disso, nesses encontros, 
todos têm oportunidade de fazer 
questionamentos; rever colegas 
e buscar, por meio da união e 
do entrosamento,  formas de 
aperfeiçoar nosso cotidiano profis-
sional e, consequentemente, os 
serviços prestados à sociedade. A 
diretoria do SERJUSMIG aproveita 
para agradecer aos companheiros de 
Juiz de Fora e de todas as comarcas 
daquela região. Se o sucesso desse 
tipo de evento se deve à participação, 
então, mais uma vez, estamos todos 
de Parabéns MESMO!

específicas da ação Sindical, 
representantes do NOSSO Sindicato 
também fizeram abordagens, 
esclarecendo dúvidas específicas dos 
servidores do TJMG e incentivado a 
união e a participação de todos. Por  
volta das 16 horas (ninguém é de 
ferro!), pausa para um lanchinho, 
recheado de “boa prosa” entre 
colegas de diferentes comarcas da 
Região da Zona da Mata.

Magia no ar
No comecinho da  noite, o 

professor Paulo Azevedo proferiu 
palestra sobre motivação, mostrando 
que superar limites é algo pessoal. 
Repleta de dados e exemplos 
práticos, no que tange à superação 
de limites e à (auto)motivação como 
elemento essencial na conquista de 
melhorias (tanto individuais como 
para o coletivo), a exposição foi 
bastante criativa. Além do carisma 
e dos dados, Azevedo incluiu 
em sua apresentação algumas 
performances divertidas (com shows 
de malabares e ilusionismo), dando 
mais dinamismo aos exemplos.

 Antes do encerramento do 
evento, no auditório,  imperava um 
“clima” de satisfação, além daquela  
sensação de dever cumprido - 
mágica e prazerosamente. 

(Re) Encontrando energias 
Por volta das 18h30, após um SS

20/11:  acima, a sindicalista Beatriz Cerqueira que, antes de iniciar sua palestra, 
exibiu um vídeo da Greve/2010 , acompanhado atentamente pelos participantes

Nossa ASSEMBLEIA-GERAL (AGE) ficou para 2011!
Devido a prazos estatutários do  SERJUSMIG, mobilização da categoria poderia ser prejudicada por se chocar com 

os recessos de fim de ano no TJMG e na ALMG. Mas iniciaremos o NOVO ano com FORÇA TOTAL! Preparem-se!

D iante de novos desaponta-
mentos perante a postura do 
Tribunal de Justiça (TJMG), 

NOSSO Sindicato chegou a divulgar 
que, em breve, convocaríamos 
Assembleia-Geral (AGE) da Primeira  
da Instância. Nesta, nós, servidores, 
iríamos expor ideias, a fim de 
(UNIDOS) deliberar ações em prol de 
nossos direitos (tão repetidamente 
negligenciados). 

Entretanto, ao alertar para a 
possibilidade de uma AGE para breve,  

esqueceramos da proximidade 
do “Recesso de fim de ano” (no  
Judiciário e no Legislativo).  Aliado 
a isto, há os prazos estatutários, 
no que tange à convocação de AGE 
pelo SERJUSMIG. Vejam: segundo as 
disposições normativas que regem o 
funcionamento do NOSSO Sindicato, 
uma AGE precisa ser convocada 
com, no mínimo, cinco dias de 
antecedência, com publicação do 
respectivo “Edital” no Diário Oficial 
e no SERJUSMIGSERJUSMIG Notícias. Ou seja, 

NOSSA AGE seria realizada em data   
“encostada” nos Recessos. 

Preparando o espiríto para 2011
Diante disso, a direção do 

Sindicato ponderou que, em 
tal período, A AGE poderia 
ter um esvaziamento capaz 
de comprometer, inclusive, as 
deliberações ali votadas. Assim, 
a alternativa mais adequada foi 
deixar NOSSA AGE para a “largada 
de 2011”. O SERJUSMIG aproveitará  

o limiar deste 2010 para iniciar 
debates sobre as decisões do TJ 
em relação à Pauta, continuando a 
percorrer comarcas. Além da Pauta, 
aproveitaremos para fortalecer a 
consciência da categoria, no que 
tange à necessidade de ampla 
participação nas deliberações e nas 
lutas futuras. Então, companheiros, 
preparem-se: o início de 2011 
promete! Vamos recarregar as 
energias, para que voltemos MAIS 
UNIDOS e com “TODO O GÁS”! SS
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Brasil tem sua primeira presidente MULHER 
Dilma Roussef (PT) foi eleita, em 31/10/2010 (em 2o turno), a nova mandatária do País.

Mas quem é esta mulher? Quais são o histórico e os projetos dela?

Em 20/11, é celebrado o “Dia Nacional da Consciência Negra”. Parao NOSSO Sindicato, entretanto, o 
ideal é chegar o dia em que não serão necessárias datas para a conscientização de que discriminação, 

de qualquer natureza é uma chaga que, direta ou indiretamente, afeta a TODOS! 

SERJUSMIGSERJUSMIG   lamenta que ainda existam posturas 
preconceituosas, sobretudo no âmbito da JUSTIÇA
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No sábado, 20/11/2010, 
completou-se mais um 
ano da morte do líder 

libertário Zumbi dos Palmares. A 
data simboliza, no Brasil, o “Dia 
Nacional da Consciência Negra”, 
sendo feriado em mais de 200 
municípios brasileiros. Decidimos 
aproveitar a proximidade desta 
data, com TUDO o que ela simboliza 
para levantar uma reflexão sobre o 
vocábulo “CONSCIÊNCIA”.

Dois Lados
Neste momento, em que o País 

passa por uma inovação singular: 
um novo Governo à frente, e a 
ser chefiado por uma MULHER; 

ainda acompanhamos resquícios 
de preconceitos inadimissíveis, 
que não se afinam com ideais de 
CONSCIÊNCIA e de JUSTIÇA. 

Recentemente, por exemplo, 
no Judiciário de Minas, houve um 
caso lamentável, que culminou na 
punição a um juiz pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ). O 
elemento motivador? PRECONCEITO 
(e  declarações públicas com cargas 
de machismo) 
contra a “Lei Maria 
da Penha” - que 
agrava punições a 
crimes de violência 
doméstica contra 
a Mulher. 

Bom Exemplo
 Numa rota inversa, o Judiciário 

da Bahia deu posse, neste segundo 
semestre de 2010, à primeira 
desembargadora negra do Brasil: 
uma MULHER, NEGRA - e num 
universo de domínio masculino 
- sobressaíndo-se assim é motivo 
de aplausos. Mas não deveria ser 
assim, não é verdade?! Afinal,  se 
ainda precisamos vibrar com a 

justiça e a ausência 
de discriminação, 
significa que  ainda 
temos muito a 
evoluir, uma vez 
que  tal realidade 
deveria ser a regra, 

e não a exceção!

Consciência Cotidiana
Por isso, aproveitando a 

passagem do “Dia da Consciência 
Negra”; a eleição da primeira Mulher 
para o Executivo Federal Brasileiro;   
a tramitação do “Estatuto da Pessoa 
com Deficiêcia” no Congresso 
Nacional; a digna nomeação na Bahia 
e a postura firme e justa do CNJ 
numa decisão contra o preconceito, 
chamamos os servidores a aderir a 
essa “Conscientização Cotidiana”.

Vamos, UNIDOS, adotar e 
propagar - como linha de ação diária 
- o constante combate a qualquer 
espécie de discriminação!

(       )“Preconceito é
uma opinião não

submetida à razão.”

 Voltaire -  Filósofo
e Escritor Francês SS

Em 31 de outubro, segundo 
turno das Eleições destes 
2010, os brasileiros elegeram - 

pela primeira vez na História do País 
- uma governante do sexo feminino 
para o Executivo Federal. 

Mas quem é esta mulher que, 
em 1º de janeiro de 2011, tomará 
posse como a nova mandatária 
do Brasil? Qual é o perfil da nova 
presidente? Qual é a sua História? E 
suas intenções e projetos? A seguir 
um pequeno resumo sobre a futura 
ocupante do Palácio da Alvorada.

Perfil
Dilma Vana Rousseff é mineira 

de Belo Horizonte. Graduada 
em Economia, possui mestrado 
em Ciências Sociais Aplicadas 
pela Universidade de Campinas 
(Unicamp). Nesta mesma univer-
sidade, informa a sua assessoria, 
ela concluiu disciplinas e créditos 
de doutorado na mesma área. 
Entretanto, não teria defendido sua 
tese, em razão de, na época, ter feito 
opção em assumir uma Secretaria  
Municipal de Porto Alegre (RS).

Militância e clandesnidade
A vida política da futura chefe de 

Estado e Poder do Brasil começou 
em fins da década de 1960, em BH.  
Estudante de Ciências Econômicas 
da Universidade Federal de Minas 
(UFMG), Dilma se envolveu no 
movimento estudantil e na militância 
contra o Regime Militar. 

Ainda muito jovem (21 anos) teve 
de fugir de Minas (abandonando 
o Curso no segundo ano). Entrou 
na clandestinidade, por apoiar 
organizações que pregavam a 

revolução armada para “derrubar 
o Regimão”. Foi presa e torturada 
durante os chamados anos de 
chumbo.

Volta à Vida Pública
Com a retomada da Democracia 

no País, Dilma voltou à vida pública.  
Mudou-se para o Rio Grande do 
Sul, onde ajudou a fundar o Partido 
Democrático Brasileiro (o PDT - de 
Leonel Brizola). 

Em Porto Alegre, começou 
sua atuação em Cargos Públicos. 
Foi ainda professora de Economia 
durante vários anos. Em 2001, 
durante o Governo Olívio Dutra - no 
Rio Grande do Sul,  ingressou no PT, 
partido que a elegeu presidente. 

Com Lula
Antes de concorrer ao cargo 

máximo do País, Dilma integrou a 
equipe que elaborou o “Plano de 
Governo” do Presidente Lula. Deste, 
Dilma foi Ministra de Minas e Energia 
(entre 2001 e 2005) e Ministra-

Chefe da Casa Civil (entre 2005 e 
2010). É avaliada por assessores 
como exigente e workaholik (viciada 
em trabalho). 

Em 2009, foi apontada, em 
periódicos e revistas internacionais, 
como uma das mulheres mais 
influentes do mundo. 

O que ela pretende?
No seu discurso de posse, Dilma 

Rousseff ressaltou que trabalhará 
pela democracia; pela liberdade de 
expressão e religião; pelo controle 
da inflação; pela melhoria dos 
gastos e serviços públicos e pela 
valorização das mulheres. 

Ela enfatizou ainda, seu projeto 
de ampliar programas-chave da 
gestão Lula, a fim de garantir a 
abertura de oportunidades para 
brasileiros e brasileiras, sobretudo 
em prol da erradicação da pobreza. 
Nesse sentido, disse  esperar poder 
contar com a ajuda de  todas “as 
pessoas de bem” do País , a fim de 
cumprir tais metas. SS
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porém sobre o PJ 01  (R$ 295,40). 
Muito abaixo do pretendido 

(e, principalmente, do merecido) 
por esses colegas que expõem 
suas vidas a todo o tipo de risco. 
Portanto, o momento  é ideal 
para refletirmos bastante! Vamos 
analisar o percentual aprovado (e 
sua incidência sobre o PJ 01), assim 
como buscar informações sobre 
como o Tribunal vai agir. 

Será que insistirá em 
encaminhar novo Projeto de 
Lei nesse sentido? Ou acatará 
a sugestão do SERJUSMIG de 
apresentar emenda ao PL que já 
está pronto para ser votado, em 
2º turno, no plenário da ALMG? 
O SERJUSMIG quer dialogar sobre 
essa questão com o TJMG. Chega de 
protelar! Esse tema também estará 
em pauta na nossa próxima AGE.

É fato: percentuais “definidos” à 
revelia dos legítimos representantes 
do funcionalismo e bem abaixo 
dos pretendidos (e necessários) 
prejudicam qualquer chance de 
comemoração. 

 Mas, antes da AGE, teremos 
algum tempo para refletir e avaliar 
essas decisões da Corte de 24/11 
(entre outras ações do TJMG). 
Depois dessa avaliação profunda, 
decidiremos, democraticamente, 
na AGE, UNIDOS e FORTALECIDOS, 
as melhores ações a tomar diante 
dessas “novidades”. Mobilizem-
se! Na “largada de 2011, vamos 
mostrar a nossa  força! Cada UM 
trabalha, TODOS ganham!

AtivoSempreAtivoSempre1111

TJMG vota Gratificação-Chefia e Periculosidade, 
mas sem dialogar com NOSSO SindicatoSindicato

Poderíamos interpretar 
as decisões da  Corte de  
24/11/2010 como um avanço? 
Ou será que não? COM A 
PALAVRA, VOCÊ, SERVIDOR! 
Compareça à próxima 
Assembleia-Geral (AGE), no  
início de 2011 (detalhes na pág. 
9). Vamos trocar ideias e fazer 
deliberações para ações futuras. 
Ajude o NOSSO Sindicato a 
conscientizar e a mobilizar os 
colegas. A luta é de CADA UM, 
as vitórias são de TODOS!

Na tarde de 24/11/2010, a 
Corte  do Tribunal de Justiça 
(TJMG) votou dois projetos 

de grande interesse para a categoria 
(Gratificação-Chefias e extensão 
da Periculosidade). Entretanto, 
conforme o SERJUSMIG alertara 
(inúmeras vezes), as propostas 
aprovadas foram redigidas (e 
colocadas em votação) sem 
nenhum diálogo antecipado com os 
NOSSOS representantes, apesar da 
insistência do NOSSO Sindicato. 

Em decorrência de tal “falta de 
ouvidos” aos anseios dos servidores, 
evidentemente,  ambas as decisões 
deixaram a desejar. Vejamos!

Gratificação-chefias
Há anos, o artigo 67 da Lei 

Complementar (LC) 105/2008  
determina a instituição da citada 
“Gratificação”. Tal dispositivo da Lei 
é fruto de Emenda que o  SERJUSMIG 
propôs à LC 105. Esta, no texto 
aprovado (com a EMENDA) diz que, 

no prazo de 120 dias (contados da 
data da vigência da Norma), o TJMG 
deveria fazer o encaminhamento de  
um Projeto de Lei (PL) instituindo 
a gratificação para os titulares e 
substitutos dos cargos de Técnico 
de Apoio Judicial e Oficial de Apoio 
B (Escrivães e Contadores). 

Desde o início, o NOSSO 
Sindicato defendeu o percentual 
de 20% sobre o PJ 77. Este padrão 
poderia cobrir, pelo menos, a INJUSTA 
diferença existente, hoje, em relação 
a esses Servidores, que, pelo horário 
diário de trabalho, recebem 33% 
a menos, comparando-se os seus 
vencimentos aos de qualquer outro 
cargo (e isto o SERJUSMIG tem  
reiterado anos a fio!). Infelizmente, 
o reiterado apelo do SERJUSMIG não 
foi ouvido. Na decisão tomada dia 
24, o Órgão aprovou a Gratificação  
(tão debatida e esperada há 
TANTOS anos!), mas não com o 
percentual pretendido (20% do 
PJ 77). A porcentagem aprovada 
foi de apenas 5%, e sobre o
 PJ 70 (R$ 336,82).  

Um valor irrisório! Um 
DESRESPEITO aos gerentes de 
Secretarias e Contadorias da Justiça 
de 1ª Instância! Gerentes estes 
que fazem plantões noturnos (sem 
receber adicional, nem horas extras, 
e ainda com a insegurança patente 
nos fóruns pelas madrugadas). 
Profissionais que trabalham nos fins 
de semana; que comprometem suas 
férias (trabalhando de graça, pois o 
TJMG não se dispõe a comprá-las). 

Servidores que gerenciam equipes 
desmotivadas (devido, entre outras 
questões, à falta/inadequação de 
equipamentos e espaço físico, de 
salário digno e valorização). E, agora, 
vejam a “recompensa” que o TJMG 
“oferta” a esses trabalhadores. 
Que pena! Pois é! Mais uma vez, o 
Tribunal perdeu uma grande chance 
de reconhecer e, sobretudo, de 
REPARAR a TREMENDA INJUSTIÇA 
que tem cometido há anos contra 
esses seus valorosos Servidores.
Apesar desse choque, “Bola pra 
cima”, companheiros (as), pois a 
LUTA CONTINUA!“ Vamos analisar 
essa situação na nossa próxima AGE 
(no início de 2011: leia página 9).

“Adicional de Periculosidade”
A citada Corte de 24/11  também 

votou a proposta de extensão do 
Adicional de Periculosidade para 
Assistentes Sociais; Psicólogos; 
Comissários da Infância e da 
Juventude e Oficiais de Justiça. 
Tal ampliação foi proposta 
pelo SERJUSMIG (em emenda 
apresentada ao PL 3797/2009) 
com percentual de 40%, e sobre o 
padrão de vencimento efetivo do 
Servidor. 

Entretanto, como de praxe, 
NOSSO Sindicato mostrou 
disponibilidade em dialogar com 
a administração do TJ, inclusive 
acatando o PJ 42 como padrão-base 
para o acréscimo.Lamentavelmente, 
porém, outro desapontamento: a 
Corte “bateu o martelo” em 40%, SS

Em 24/11/2010, o SERJUSMIG 
se reuniu com o Corregedor-
Geral de Justiça, des. Alvin 

Soares. Representaram o NOSSO 
Sindicato a presidente, Sandra  
Silvestrini; os vices Luiz Fernado 
Souza e Rui Viana; e diretor Alípio 
Braga (Finanças). 

Os sindicalistas desejaram 
sucesso ao trabalho do corregedor 
e relataram alguns fatos vivenciados 
pelos Servidores, reivindicando 
medidas cabíveis. Entre as 
questões abordadas: plantão 
nas microregiões (instituído pela 
Portaria 2482/2010). Neste ponto, 
ressaltaram a insegurança dos 
fóruns e das ruas; alertando para 
os perigos de se obrigar servidores 
a perambular, “madrugada afora”, 

[

adentrando fóruns vazios (risco que 
precisa ser evitado). O Sindicato 
sugeriu a criação de secretarias 
especiais para atendimento ao 
plantão (com segurança ostensiva). 
O Corregedor se mostrou 
sensibilizado com as ponderações 
e solicitou aos juízes-auxiliares 
estudos sobre a situação.

O cumprimento das ordens 
judiciais também esteve em 
pauta. Solicitamos que, até que 
se regulamente a matéria, seja 
revogada a determinação de não-
expedição de mandado-geral para 
entrega de ofícios, processos e 
outros expedientes (para que 
os Oficiais de Justiça possam 
receber por essas diligências). 
Reivindicamos, ainda, que seja 

expedida orientação-complementar 
sobre os mandados que devem ser 
cumpridos (em conjunto) por dois 
Oficiais. O Corregedor respondeu 
com compreensão, afirmando 
que fará o possível  para melhorar 
as condições de trabalho dos 
servidores.  Também participaram 
da reunião dois  juízes-auxiliares, 
além do asssessor Roberto Brant 

Rocha (pessoa conhecida e muito 
respeitada pelos servidores 
da primeira instância). Todos 
foram receptivos, atenciosos   e 
prometeram se esforçar para, 
naquilo que for possível, buscar 
soluções. No balanço-geral, os 
dirigentes do Sindicato saíram 
do encontro com uma impressão  
bastante positiva.

SERJUSMIG SERJUSMIG se reúne com Corregedor
A postura  e o 

posicionamento 
dos membros da 
Corregedoria de 

Justiça causaram 
impressão

positiva

SS
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do SERJUSMIGSERJUSMIG 

Permutas

Gostaria de saber quem 
é o servidor (Oficial 
de Apoio Judicial) 

cadastrado, no sistema de 
Permutas do SERJUSMIG, em 
24/08/2010, da Comarca de 
Patos de Minas. Ele  informou 
estar  interessado em ir 
para Rio Paranaíba, Carmo 
Paranaíba ou São Gotardo.  

Entretanto, eu não tenho 
conseguido entrar em contato 
com ele. Já mandei várias 
mensagens, mas, infelizmente, 
não tive retorno. Por favor, 
esses servidor poderia  entrar 
em contato comigo? Tenho 
imenso interesse nessa 
permuta. Muito Obrigada.

VERUSCA 34  9103 5507

SERJUSMIG SERJUSMIG   - No 140 B - Outubro/Novembro-2010

Em  DestaqueEm  Destaque  Etapa Juiz de Fora, 
 IMAGENS QUE FALAM: IMAGENS QUE FALAM:

PARTICIPAÇÃO

ENTROSAMENTO

CONFRATERNIZAÇÃO

ATUAÇÃO

APRENDIZADO

CONCENTRAÇÃO

UNIÃO

Este anúncio 
é de inteira 

responsabilidade 
do anunciante.
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