
E vem aí o 13º Encontro de 

Delegados do SERJUSMIG. 

Hotel Tauá,
de 20 a 23/10/2011
(quinta a domingo).
Saiba mais nas
Páginas 2 (EDITAL) e 8. 
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No TJMG

SERJUSMIG volta a se reunir
com representantes da administração
do Tribunal de Justiça, e insiste nas 
reivindicações: respeito aos
direitos da categoria!
.................................................................. Página 4
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Giro SindicalGiro Sindical

Notas sobre o funcionalismo
da Justiça de Minas
e do Brasil.
Formação e ParticipaçãoFormação e Participação

SERJUSMIG em mais uma 
atividade formativa do
Dieese  e na reunião 
preparatória de um novo 
movimento social.

Viagens ao Interior:Viagens ao Interior:

Dirigentes do SERJUSMIG 
visitam companheiros(as)
das Comarcas de Patrocínio, 
Esmeraldas e Miraí. Em cada 
visita, esclarecimento de
dúvidas e registro de 
questões que afligem os(as) 
colegas nas Comarcas. 

José Prata de Araújo:José Prata de Araújo:

Confira, no Artigo do 
economista, detalhes sobre 
regulamentação da reforma 
da Previdência de 2003
(Emenda Constitucional 41).
Saiba sobre o Projeto de Lei 
que estabelece teto de 
R$ 3.691,74 para TODOS os 
servidores dos Três Poderes.

Agosto e Setembro (Data-Base) 

Mostra de determinação: ações contínuas,
nas três Comissões da ALMG; incursões
a gabinetes; negociações com deputados, 
pressões presenciais e virtuais (via email)  
trazem bons frutos: PL 2125/2011,
enfim, no Plenário!

3/9 (AGE) - Exercício de democracia:
depois de ouvir as explanações

do SERJUSMIG, além de opiniões e
questionamentos dos colegas, 

servidores(as) tomam suas
decisões e votam.

AGE e  Data-Base:AGE e  Data-Base:

ações contínuas pelos 

nossos direitos

22/8 (Audiência)

Exemplos de coragem:  colegas lotam 
auditório da ALMG e dão fortes 

testemunhos sobre a difícil realidade 
de quem cumpre diligências da Justiça 

gratuita (em veículos pessoais) para 
receber um irrisório “reembolso”.
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Luciano César; 3º ) José de Queiroz Toledo; 4º ) Enio de Senna Gomes Júnior; 5º ) Adauton Couto do Carmo; 
6º) Antônio Ancelmo de Sousa; 7a) Jorcelina Aparecida Ferreira. SUPLENTES: 1º - Jorge Antônio de 
Almeida; 2a-Maria Rosa Ribeiro Batista; 3º- Eduardo Luiz Pereira Furbeta; 4º- Davi Valentim da Silva; 
5º- José Henrique Portugal; 6º - Eduardo Daltro de Paiva; 7º - Tadeu José da Rocha. 

Jornalista/Editora Responsável: Dinorá Oliveira (MG 05458 JP)
Projetos Gráfico e Editorial/Diagramação: Dinorá Oliveira (MG 05458 JP)
Redação: Dinorá Oliveira e Rayssa Marques Fróes (jornalista: MG 16 424 JP) 
Impressão: Gráfica FORMATO   Tiragem: 10.200 exemplares

22 Opinião Opinião

13º Encontro de Delegados

O   
SERJUSMIG - Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado de Minas Gerais,  através de 
sua Presidente, Sandra Margareth Silvestrini de Souza, nos termos dos artigos 4º, 5°, 6°, 
parágrafo 3º e inciso V, arts. 7°, 8º, 10, II e 13 do Estatuto da  Entidade, convoca todos 

os seus sindicalizados para a Assembléia Geral Extraordinária (AGE), a ser realizada no dia 
22 de outubro de 2011 (sábado), às 8h30, na 1ª convocação, com o número regimental; e 
às 9h, na 2ª convocação, com o número de participantes; no Hotel Fazenda Tauá, situado na 
BR381 (antiga 262), KM 267, no Distrito de Roças Novas,  Município de Caeté, Minas Gerais, 
para deliberar, aprovando ou rejeitando, o seguinte:

A - Prestação de Contas do SERJUSMIG, com análise e votação pelos sindicalizados 
presentes, do relatório do Conselho Fiscal sobre as mesmas, referente aos períodos de:  1º de 
julho a 31 de dezembro do ano de 2010 e 1º de janeiro  a 31 de agosto de 2011, aprovando-as 
ou rejeitando-as. 

B - Debater e deliberar sobre autorização ao SERJUSMIG para propositura (ou não) de 
Medida Judicial e/ou outras, visando à revogação ou alteração da PORTARIA Nº 2615/2011, 
que alterou a Portaria 2394/2010 e passou a priorizar a nomeação de candidatos aprovados em 
concurso público, em vez de efetivar-se a remoção de servidores lotados em outras comarcas.

Durante a Assembleia Geral, será franqueada a entrada e participação de todos os 
sindicalizados, no espaço do hotel onde a AGE será realizada. Encerrada a AGE, o Encontro 
volta a ser fechado aos Servidores inscritos e cujos nomes foram aprovados pela Diretoria 
Executiva, sob a obediência das regras para participação.

Belo Horizonte, 03 de  outubro de 2011.
(a) Sandra Margareth Silvestrini de Souza – Presidente

Assembleia Geral  Extraordinária (AGE)Assembleia Geral  Extraordinária (AGE)
13º Encontro de Deleghados13º Encontro de Deleghados
EDITAL de CONVOCAçÃOEDITAL de CONVOCAçÃO

União, trocas, crescimento (pessoal e da categoria). 
Assim é o “Encontro de Delegados do SERJUSMIG” 

que, neste 2011,  chega à sua 13ª edição. É no “Encontro de 
Delegados” que todos temos a oportunidade de conhecer 
melhor as questões que afetam as  diversas comarcas de 
nosso Estado continental. É uma reunião de diferentes 
mentes com um propósito único: JUSTIÇA na Casa da 
Justiça, respeito aos direitos dos profissionais dessa Casa! 
No “Encontro de Delegados”, dirigentes do SERJUSMIG, 
assim como todos os(as) companheiros(a) presentes, 
têm a oportunidade de se aproximar da realidade das 
Comarcas; podem trocar ideias e impressões, elencando  
proposições ricas e heterogêneas para guiar o trabalho 
do Sindicato. As atividades garantem um singular 
crescimento, por meio de palestras/explanações valiosas, 
seja sobre assuntos estritamente ligados à nossa realidade 
profissional, ou um leque de informações extras sobre 
temas que, indiretamente, afetam nossas vidas. O certo 
é que todos saímos desta reunião anual mais ricos, mais 
completos, mais informados e, consequentemente, mais 
aptos para os desafios e lutas que temos de enfrentar.

É recompensador, mas também cansativo. Sabemos 
disto! Enfrentar uma maratona de três dias de atividades 
de  formação,  palestras diversificadas, trocas e, não raro, 
enfretamento de ideias não é moleza. Mas é isto o que nos 
faz mais fortes. É a existência dos obstáculos que faz os 
campeões, não é mesmo? E esta NOSSA maratona anual 
de formação e trocas é um desafio que nós mesmos nos 
propusemos. E, a cada ano, saímos ainda mais coerentes, 
mais íntegros, mais certos de que estamos no caminho. Lá, 
no “Encontro de Delegados”, ouvimos o que queremos, 
mas também o que não nos agrada; falamos o que muitos 
desejam ouvir, mas outros não. Às vezes, somos obrigados 
a enfrentar colegas com propostas e pensamentos que 
se opõem aos nossos, embora estejamos todos “no 
mesmo barco”, almejando os mesmos fins. É desafiante e 
enriquecedor; é aprender a lidar com diferenças; a ouvir o 
outro. Enfim, um exercício de democracia que resulta em 
benefícios a todos.

 Ao final da maratona, estamos exaustos. Mas, 
certamente, mais completos. Afinal, conhecemos melhor 
a realidade da Justiça em Minas; sabemos mais sobre as 
possibilidades de ação do NOSSO Sindicato; temos uma 
noção mais ampla do que aflige outros(as) colegas de 
diferentes regiões das Gerais; além de estarmos mais 
integrados uns aos outros, e mais ricos de conhecimentos, 
ideias e perspectivas. Enfim, saímos, sim, cansados, mas 
também mais conscientes e inteiros, mais preparados 
para outros desafios que, dia após dia, inundam a 
nossa realidade profissional e, até mesmo, pessoal. Aos 
delegados que, neste 2011, ajudarão a enriquecer o 
NOSSOS encontro anual as nossas mais efusivas boas 
vindas. Desejamos a todos muita força nesta e nas demais 
jornadas que dependem exclusivamente de nós para 
culminar em vitórias.  Preparem-se, e bom trabalho!

Sandra Silvestrini - Presidente do SERJUSMIG
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““

do GT (como a “seleção” do padrão  
70, e o atrelar da GEC à Avaliação 
de Desempenho). Eles não acatam 
passivamente, deixando registrado, 
por escrito, sua postura contrária 
(visite o site www.serjusmig.org.br 
e leia o Parecer). 

Esperanças: 
Mas nem tudo está perdido. A 

proposta ainda tem de trilhar novos 
rumos, e um deles é a Assembleia 
Legislativa (ALMG). Lá, tentaremos 
aperfeiçoar a redação, eliminando 
pontos que (a nosso ver) podem ser 
aprimorados. E mais, no Legislativo, 
se necessário, poderemos empre-
ender novas batalhas, certos da 
FORÇA da categoria. Conheça a 
proposta de anteprojeto do GT, 
na íntegra, em nosso site (www.
serjusmig.org.br). 

SindForçaSindForça33
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Após longas reuniões, com 
intensos e acalorados debates, 
ao longo de meses, o Grupo 
de Trabalho (GT) encarregado 

de desenvolver estudos relativos à 
Gratificação prevista no artigo 67 
da Lei Complementar nº 105/2008 
(a chamada Gratificação-Chefia: 
GEC para Escrivães e Contadores), 
finalmente, assina seu Relatório-
Final (no dia 12/9/2011). 

Minoritários no GT, NOSSOS 
representantes (o Vice-Presidente 
do SERJUSMIG, Luiz Fernando Souza; 
e Francisco Cláudio Cavalcante - da 
Associação dos Escrivães, indicado 
pelo SERJUSMIG para integrar 
o GT) empenham esforços para 
aperfeiçoar a redação, mas são 
“voto vencido”. O Relatório-Final 
é assinado mantendo questões 
“nubladas” na proposta de pré-PL 

GEC: GT assina relatório final Lutas pela GEC em 2011: 

* 24/3 - 1ª reunião do GT: 
SERJUSMIG reitera proposta de 20% 
sobre o PJ 77 para titulares (Técnicos 
de Apoio e Oficial de Apoio Judicial 
B). Na ocasião, o coordenador do GT 
(interlocutor do TJ com os sindicatos), 
Luiz Carlos Elói, incumbe a técnica da 
Seplag/TJMG, Soraya Shinzato, de 
apurar, no RH (Dearhu), a situação dos 
gerentes de secretarias e contadorias 
(a fim de verificar a quantidade de 
Técnicos de Apoio; Oficiais de Apoio 
B e Oficiais de Apoio em substituição/ 
e os respectivos padrões, atuais, de 
substituição).

* 13/5 - 2ª reunião: TJMG apresenta 
contraproposta, colocando a GEC 
nos patamares de R$ 162 (mínimo) 
e R$ 488 (máximo), sem considerar 
o PJ. Proposição imediatamente 
rejeitada pelos representantes dos 
servidores. Nossa proposta: no 
mínimo o PJ 70 como percentual-
referência, sugerimos percentuais 
escalonados, baseados no PJ 70 
(com pagamento inicial em janeiro 
2012), mediante duas alternativas 
a serem avaliadas pela Casa (ambas 
com parcelas a serem quitadas até 
2013). Segunda contraproposta 
do TJ no dia: pagamento iniciado 
apenas em 2013 (rejeitado pelos 
nossos representantes). Apresentado 
um pré-Projeto de Lei (PL), alvo de 
críticas. Acorda-se então, que o TJMG 

revisaria o citado PL e avaliaria as 
proposições feitas. 

* 6/6 - 3ª Reunião: acorda-se que 
os técnicos do TJ enviariam o texto 
do pré-PL acrescido de alterações 
propostas pelos representantes 
dos(as) servidores(as). 

* 25/8 - 4ª Reunião: é reiterado 
o DESACORDO dos nossos 
representantes em relação ao pré-
PL apresentado. Mas a redação 
que eles tanto contestaram é 
mantida, sobretudo dois pontos: 
“GEC condicionada à obtenção de, 
70% da pontuação na Avaliação de 
Desempenho [ADE]; e a insistência 
em utilizar o PJ 70 como base (ainda 
insistíamos no PJ 77). Garantido, 
pelo menos, UM avanço: exclusão 
do inciso que dizia respeito ao não-
pagamento da gratificação (em alguns 
casos em que entendemos não serem 
cabíveis, como por exemplo, em caso 
de afastamento para cumprimento 
de mandato sindical, licenças-luto 
/ paternidade, maternidade etc.), 
casos nos quais, para os técnicos do 
TJ, a gratificação não seria devida.

* 12/9 - 5ª Reunião: é assinado 
o Relatório Final. Nossos 
representantes registram, por escrito, 
sua contrariedade ao Pré-Projeto, por 
meio de um Parecer (disponível no 
site www.serjusmig.org.br). 

Crédito Suplementar ao TJMG:Crédito Suplementar ao TJMG: queremos transparência!

Nos dias 21 e 22/9/2011, o 
SERJUSMIG entrou em ação, 
buscando clareza de dados 
e informações completas 

sobre o crédito suplementar de 
R$ 304.317.700 em favor do Poder 
Judiciário. Para tanto, a presidente 
do SERJUSMIG, Sandra Silvestrini, 
fez contato com o Secretário  
Especial da Presidência, Luiz 
Carlos Elói; e com Renato Cardoso 
Soares, titular da Secretaria de 
Planejamento do Tribunal de 
Justiça de Minas (Seplag/TJMG), 
bem como protocolizamos 
ofício ao presidente do TJMG, 
Desembargador Cláudio Costa. 

Ambas as ações foram tomadas 
assim que soubemos que a Casa 
Legislativa (ALMG) havia lido a 
mensagem do Governador Antônio 
Anastasia com o Projeto de Lei 
(PL) 2453/2011 (que autoriza a 
abertura do citado crédito). 
Nas duas iniciativas, um só 

propósito: solicitar transparência 
em relação à forma como o TJMG 
intenciona distribuir o montante 
destinado aos(às) servidores(as). 
De acordo com a exposição de 
motivos que acompanhou o 
pedido de suplementação do 
TJMG (disponível em nosso site), 
a quantia para saldar débitos 
conosco (exclusivamente) totaliza 
R$ 121.500.000 (cento e vinte e um 
milhões e quinhentos mil reais). 

Transparência
NOSSO Sindicato solicitou 

divulgação de quais dívidas o TJMG 
vai saldar com os(as) servidores(as), 
e em quantas parcelas cada uma. 
Para tornar isso público e claro, 
sugerimos: reunião com o Sindicato, 
e publicação de uma nota explicativa 
oficial da Casa da Justiça. No diálogo 
com o Secretário Renato, depois 
de argumentarmos, reiteramos a 
solicitação de que a Casa divulgue 

quais passivos serão acertados, em 
quantas parcelas, a partir de quando 
(e detalhes afins).  Recebemos, 
então,  a seguinte justificativa: 
no decorrer das negociações com 
o Executivo, para obter a verba 
suplementar, a solicitação do valor 
inicial do TJMG sofreu alterações 
(incluíndo corte). Isso obriga o TJMG 
a recalcular, e fazer alguns “ajustes” 
(Seplag e Finanças). Tal recálculo 
terá, ainda, de ser apresentado 
ao Presidente Cláudio Costa para 
avaliação e validação. 

Diante disso, no momento, a 
Seplag não estaria em condições de 
prestar as informações solicitadas 
pelo SERJUSMIG. NOSSO Sindicato, 
então, reivindicou ao Secretário 
empenho em proceder os novos 
estudos (recálculo) - com a MAIOR 
URGÊNCIA - e, pelo citado ofício 
encaminhado ao Presidente do 
TJ, que este informe às entidades 
sindicais, por meio de reunião 

ou Nota na Intranet, também 
rapidamente: o que o TJMG vai 
pagar com os valores relativos 
à suplementação? Quando? Em 
quantas vezes? 

Além da citada quantia 
“para nós” (121.500.000), na 
Rubrica Pessoal, o documento do 
Tribunal expõe ainda previsão de
R$ 37.700.000 para magistrados; e 
R$ 95.300.000 para aposentados e 
pensionistas. 

Solicitamos que o Tribunal 
divulgue, com a máxima urgência, 

o que pretende pagar aos(as) 
servidore(as), quando e

em quantas parcelas!

SS



SERJUSMIG SERJUSMIG   -  No 146 - Setembro/2011

44SindForçaSindForça

Na semana que antecedeu a AGE, solicitamos respostas ao Secretário Luiz Carlos Elói.
Posteriormente, encontro com  representantes da Dearhu com pauta direcionada a questões afetas ao PC e às PVs

Diligências: Diligências: depoimentos fortes e corajosos!
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Em 29/9/2011, representantes 
do SERJUSMIG se reuniram 
com o Secretário Especial 

da Presidência, Luiz Carlos Elói 
(interlocutor oficial do Tribunal  com 
os sindicatos). Na oportunidade, 
NOSSA entidade apresentou 
diversos questionamentos e 
ponderações, solicitando que o a 
Casa nos enviasse repostas antes 
da Assembleia Geral Extraordinária 
(AGE) da Primeira Instância, que 

Reuniões no TJ:  respeito a direitos 
e  reivindicações da categoria

estava agendada para o sábado 
seguinte, 3/9/2011(leia página 5).

Na véspera da citada AGE,   
dia 2/9, recebemos respostas do 
Secretário, referentes a alguns dos 
assuntos levantados na reunião. 
Tais respostas  foram levadas 
aos(às) servidores(as) presentes 
à AGE, que puderam opinar  e 
debater  pormenores dos pontos 
respondidos no documento do 
Secretário, deliberando ações.

15/9 : 
reunião entre 

representantes 
do SERJUSMIG e 

da Deahru
do TJMG!

Dando continuidade às reuniões 
de negociação com a Administração, 
o SERJUSMIG solicitou oportunidade 
para dialogar com a Diretoria de RH 
(Dearhu) do Tribunal (TJMG).

No dia 15/9/2011, NOSSOS 
representantes foram recebidos, 
pela titular da Pasta, Neuza das 
Mercês Resende, acompanhada da 
assessora Pilar V. Dominguez. Nesta 
reunião, destaque para reividicações 
sobre o Plano de Carreiras (PC) e as 

29/8: representantes do 
SERJUSMIG apresentam 
questionamentos e 
solicitações ao
interlocutor da
Presidência.

Promoções Verticais/PVs (consenso: 
a necessidade urgente de promover 
alterações na carreira do Oficial 
de Apoio, de forma a não ser mais 
exigido, para a PV deste [à classe 
B] que ele assuma Secretaria do 
Juízo ou Contadoria).  O SERJUSMIG 
aproveitou para também retomar 
alguns questionamentos feitos 
por Escrivães de BH (reunidos com 
Sindicato em julho/2011: mais 
detalhes em nosso site).

SS

ORGULHO
servidores 
lotam ALMG
e sensibilizam 
auditório
com 
consistentes
testemunhos.

25/8: 
representantes 
do SERJUSMIG 
aacompanham  

votação dos 
requerimentos 

na reunião
da PP.

No dia 22/8/2011, servidores 
(as) de diversas comarcas de 
Minas  lotaram o auditório da 

Casa Legislativa (ALMG), enchendo  
de orgulho o SERJUSMIG. Além da 
significativa presença na “Audiência 
Pública” solicitada pelo NOSSO 
Sindicato, eles abrilhantaram 
a atividade com depoimentos 
consistentes. 

A “Audiência” foi mais uma 
frente de luta em prol da melhoria 
dos DEFASADÍSSIMOS valores de 
reembolso das diligências da Justiça 
gratuita pagos a Assistentes Sociais 
Judiciais; Comissários da Infância 
e Juventude; Oficiais de Justiça e 
Psicólogos Judiciais. A atividade 
foi requerida por intermédio do 
deputado Rogério Correia (PT), 
Líder da Oposição, durante uma 
reunião (em 26/5) com dirigentes 

do SERJUSMIG, A Audiência já havia 
dado alguns (modestos) frutos: na 
sexta-feira que a antecedeu (dia 
19/8), quando o SERJUSMIG já 
havia feito intensa convocação pela 
presença da categoria na ALMG, o 
Tribunal  de Minas (TJMG) publicou 
um provimento aumentando os 
valores da indenização (de R$ 5 
para R$ 6,50 na Zona Urbana; e de 
R$ 6,50 para R$ 8,50 na Zona Rural). 
Esse reembolso, ao lado de outras 
questões (como o pagamento do 
adicional de PERICULOSIDADE; 
e zelo na destinação das verbas 
do orçamento do TJ, em relação 
a pendências da Casa com os 
seus profissionais) era objeto 
da Audiência. A MOBILIZAÇÃO/ 
PARTICIPAÇÃO dos(as) colegas, 
entretanto, foi o fruto  mais saboroso 
e teve importantes resultados.

Colheita
Durante a “Audiência”, houve 

o comprometimento público 
dos representantes do TJ e da 
Corregedoria-Geral de Justiça (CGJ) 
em relação a pendências (elencadas 
nos depoimentos; bem como no 
vídeo organizado pelo SERJUSMIG, 
com fotos/testemunhos de colegas). 

Outra “boa colheita” veio na 
proposição de CINCO requerimentos 
(TODOS aprovados pela Comissão 
de Participação Popular [PP] três 
dias depois, em 25/8: veja foto 
abaixo), que solicitaram: 1) envio das 
Notas Taquigráficas da Audiência ao 
presidente do TJ e aos três sindicatos 
(SERJUSMIG, Sinjus-MG e Sindojus); 
2) Convocação, pelo Tribunal, dos 
profissionais aprovados no último 
concurso público; 3) solicitação ao 
Governo de provisão de recursos 

suficientes, no Orçamento do TJ, 
destinados a sanar o problema 
da indenização das diligências 
(bem como ao pagamento de 
outras pendências do servidores); 
4) Criação, pela Casa Legislativa,  
de uma Comissão Parlamentar 
destinada a acompanhar a proposta 
orçamentária do TJMG, com vista 
a garantir a inclusão de recursos 
destinados, especificamente, a 
sanar o  problema do baixo valor das 
indenizações pela diligências; e 5) 
Ao TJMG, providência para  colocar 
em dia  o pagamento do Adicional 
de Periculosidade. 

Houve outras valiosas propostas 
e intervenções que, certamente, 
trarão melhorias. Por tudo isso, 
o SERJUSMIG volta a parabenizar 
a categoria pelo sucesso dessa 
empreitada.



SERJUSMIG SERJUSMIG   -  No 146 - Setembro/2011

de Trabalho (GT). Os Servidores, 
por maioria absoluta, entenderam 
que, a princípio, a proposta do TJ se 
apresentava como justa. Entretanto, 
propuseram que o SERJUSMIG tente 
aperfeiçoá-la durante os trabalhos 
que o GT constituído realizará.

CONSEJU (delegados escolhidos)
Antes das deliberações finais 

da AGE, os(as) presentes ficaram 
por dentro do andamento das 
negociações entre as entidades e 
o TJMG, esclareceram dúvidas e 
apresentam sugestões. 

Ao final, além das votação das 
deliberações,  houve a aprovação 
dos  delegados que representarão 
o SERJUSMIG no ”8º Congresso” 
(Conseju) da Federação Nacional 
(Fenajud). Evento este que será 
realizado na Capital de Alagoas 
(Maceió), entre 10 e 13 de 
novembro/2011. Foram eleitos, no 
total, 30 Delegados. 

SindForçaSindForça55

AGE:AGE: ação na ALMG pelo PL 2125/2011

Explanações detalhadas sobre as negociações com TJMG e os trabalhos dos GTs; aprovação dos representantes do 
SERJUSMIG no Congresso da Fenajud; e deliberação de AÇÃO na Casa Legislativa em prol de NOSSA Data-base!

AGE - 3/9: antes de abrir a palavra aos presentes e de iniciar votações,
Sandra presta uma série de esclarecimentos aos presentes.
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Reunidos(as), em Assembleia 
Geral (AGE), durante toda a 
manhã do sábado, 3/9/2011, 

os(as) servidores(as) da Primeira 
Instância da Justiça Mineira 
acompanharam uma série de 
explanações feitas pelos dirigentes 
do SERJUSMIG, ouviram ideias, 
propostas e questionamentos 
dos(as) colegas(as) para, assim 
embasados, fazer deliberações 
e votá-las. Uma das importantes 

votações feitas na AGE diz respeito 
ao Projeto de Lei (PL) 2125/2011 
(da NOSSA Data-Base: 6,51%, 
retroativos a 1º/5/2011).   

A maioria dos presentes 
deliberou que mantivéssemos 
ação contínua, na Assembleia 
Legislativa (ALMG), até que o PL 
seja concluído. Para cumprir tal 
deliberação, ainda durante a AGE, 
o SERJUSMIG convocou a categoria 
a comparecer na reunião seguinte 

da Comissão de Administração 
Pública (CAP), então agendada 
para a terça–feira, 6/9/2011. 
Nesta convocação (reiterada 
online e em boletim impresso), 
destacamos: TODOS à ALMG, 
independentemente de o PL ser 
(ou não) pautado na CAP (Comissão 
que, a exemplo da anterior, vinha 
protelando os trâmites do NOSSO 
projeto: leia texto abaixo). Tal ação 
fora planejada como mais uma 
pressão sobre os parlamentares 
da CAP (acrescida de ações online: 
emails ao deputados, detalhes em 
nosso site).

Reajuste escalonado
Um assunto que despertou  

bastante debate e várias proposições 
foi a questão do reajuste escalonado 
e diferenciado (maior índice para 
menores padrões de vencimento) 
aprovado pela Corte Superior, e que 
será fruto de estudos por um Grupo 

PL da Data-Base:PL da Data-Base:  agora, é lutar no Plenário!

14/9 (FFO): 
celebração do 
bom exemplo 

dado pela 
3a Comissão 

(FFO), que 
pautou e aprovou 

o PL com
mega-agilidade. 

Que o Plenário 
se comporte de 

forma similar é a 
nossa esperança!

Momento de novas, e 
contundentes ações, online 
e presenciais, a fim de 

pressionar o Plenário da Casa 
Legislativa (ALMG) para que paute e 
vote, com rapidez, o Projeto de Lei 
(PL) 2125/2011 (NOSSA Data-Base: 
6,51% retroativos a 1º/5/2011).

Bom Exemplo a seguir
Há meses, a matéria é protelada 

no parlamento (o projeto chegou 
à ALMG em junho), a despeito das 
incontáveis ações / mobilizações 
da categoria. Houve apenas um 
momento a se valorizar: o EXCELENTE 
exemplo dado pelo presidente da 
Comissão de Fiscalização Financeira 
e Orçamentária (FFO), Deputado Zé 
Maia (PSDB). Este, prontamente, 
atendeu as nossas reivindicações, 
pautando o PL na Comissão e 
aprovando a matéria em menos 
de um dia. Quanta diferença das 
Comissões anteriores (que tanto 
o protelaram)! Diante disso, é 
evidente, esperávamos que o 
co-parditário de Zé Maia, Deputado 
Dinis Pinheiro (Presidente da ALMG) 

se espelhasse no colega, sendo ágil 
em pautar o PL em plenário (onde 
tramitará em dois turnos). E Dinis 
Pinheiro não se esquivou. Ante às 
circustâncias (decorrentes também 
do embate entre o Governo e os 
profissionais da Educação que 
estavam em GREVE), o deputado 
até que pautou o projeto com certa 
agilidade (para o dia 27/9). 

Entretanto, nem todos 
os deputados cooperam e, 
lamentavelmente, no dia, não 
houve quórum. Portanto, o PL ainda 
não foi votado em 1º turno. Mas, 
independentemente estar (ou não) 
em pauta, devemos manter a união 
e as pressões, sejam presenciais 
ou online (por meio de emails aos 
deputados: no site www.serjusmig.
org.br, há sugestão de carta). 
Você, companheiro(a), ajude-nos a 
mobilizar outros(as) colegas: emails 
e pressão na ALMG sempre que o 
SERJUSMIG convocar!

Alguns capítulos da “saga” em 2011
Desde junho de 2011, 

representantes do SERJUSMIG, na 

companhia de Servidores(as) e de 
dirigentes dos outros sindicatos, 
comparecem, reiteradamente, à 
ALMG. Entre junho e setembro, 
acompanhamos os lentos trâmites 
nas Comissões de Constituição e 
Justiça (CCJ); de Administração 
Pública (CAP), brigando muito para 
que o PL entrasse em pauta. 

No dia 14/9, veio a  surpresa 
feliz: a FFO, diferentemente das 
comissões anteriores,  foi muito ágil, 

aprovando a matéria sem enrolar.
Certamente, ficamos esperan-
çosos: “o Plenário deve seguir 
o exemplo da FFO”, pensamos! 
Mas, até a conclusão desta edição 
(enviada à gráfica na segunda, 
3/10), o Plenário da ALMG não 
havia feito tão bonito quanto a FFO. 
Continuamos pressionando, sempre 
reiterando; nesta e em todas as 
batalhas: o apoio e o envolvimento 
da categoria são essenciais !

SS
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Comarcas de Minas: Comarcas de Minas: recentes visitas ao interior

epresentantes do SERJUSMIG continuam com suas viagens às comarcas 
do interior do Estado. Tais incursões pelas “Alterosas” são  programadas 
de forma a conciliar as lutas na Capital (ALMG, TJMG etc) às demandas 
do interior.  

Nessas  viagens, os dirigentes do Sindicato ouvem os(as) 
colegas, verificando de perto os principais problemas que afligem 
companheiros(as) em diferentes comarcas de Minas. Eles aproveitam 

ainda para sanar dúvidas e atualizar informações. 
Em agosto e setembro, representantes do SERJUSMIG realizaram algumas 

visitas. Os sindicalistas conferiram pormenores da realidade e registraram os 
principais problemas, a fim de organizar relatórios a serem apresentados ao 
Tribunal de Justiça (TJMG), solicitando soluções.Nas mais recentes viagens, foram 
visitadas comarcas de: PATROCÍNIO (EM 19/8/2011); ESMERALDAS (em 21/9); e 
MIRAI (27/9);  Confira detalhes:

A regulamentação da reforma da 
Previdência de 2003 (Emenda 
Constitucional 41) começou a 
ser implementada no País. O 

governo federal e o governo de São 
Paulo já tomaram iniciativas nesse 
sentido. O governo federal retomou 
a discussão do Projeto de Lei (PL) que 
estabelece o teto de R$ 3.691,74 para 
todos os servidores dos Três Poderes, 
inclusive para os novos magistrados. 

O modelo a ser adotado é similar 
ao das estatais (BB, CEF, Petrobras, 
Cemig etc): uma previdência básica 
que pagará benefícios até o teto 
do INSS (de R$ 3.691,74), e uma 
previdência complementar (Fundos 
de Pensão), que pagará um benefício 
complementar. Na proposta do 
Governo Federal, a contribuição será 
de 11% para a previdência básica; e 
para complementar (denominada 
Fundação de Previdência 

Complementar do Servidor Público 
Federal / Funpresp), a alíquota 
do servidor e da União, será de 
7,5% sobre a parcela salarial que 
ultrapassar o novo teto de benefícios.

Novos servidores poderão optar 
O Governo de Minas não tomou 

ainda a iniciativa de regulamentação 
da Emenda Constitucional 41, 
com fixação de teto de benefícios 
para os novos servidores. Como já 
explicamos, em colunas anteriores, 
para os servidores que iniciaram 
a carreira pública depois de 
31/12/2003, se criado um novo 
modelo de previdência no Estado, 
a adesão será facultativa. Esses 
servidores, se quiserem, poderão 
permanecer num modelo transitório. 
Não terão mais a aposentadoria 
integral, mas também não serão 
submetidos ao novo teto de R$ 
3.691,74. 

A aposentadoria será calculada 
pela média salarial, corrigida 

monetariamente, retroativa a 
julho de 1994, tendo como limite a 
última remuneração. Por exemplo, 
um servidor que, no momento de 
aposentar, recebe R$ 5.000, caso sua 
média salarial seja de R$ 4.500, este 
será o valor da aposentadoria. 

Tempo de serviço nas estatais 
Recebi muitos telefonemas de 

servidores do TJMG sobre a nota 
que divulguei referente ao tempo de 
serviço nas estatais (a ser enquadrado 
como tempo de serviço público 
para fins de aposentadoria). Quem 
quiser pesquisar sobre o assunto, 
eis minhas fontes de informação: 
Acórdão 2229/2009, do Tribunal 
de Contas da União; e Resolução 
141, de 28/2/2011, do Conselho da 
Justiça Federal (Art. 8º, XIII). 

Previdência e solidariedade familiar 
A previdência pode ser um 

interessante instrumento de 
solidariedade familiar. Uma forma 

de ajudarmos familiares (esposa, 
esposo, pai, mãe, irmãos) é pagar 
o carnê para protegê-lo na velhice 
e em casos de incapacidade para o 
trabalho. São três as alternativas: a) 
para quem for se aposentar por idade 
com 1 salário mínimo, a alíquota é 
de 11% (R$ 59,95 por mês); b) Lei 
recente aprovada no Congresso 
Nacional reduziu para 5% a alíquota 
(R$ 27,25 por mês) para micro-
empreendedor individual e donas 
de casa de baixa renda; c) mesmo 
aqueles que irão se aposentar com 
valores maiores, é possível, em alguns 
casos, a contribuição de 20% do 
salário mínimo (R$109,00 por mês), 
sem afetar o cálculo do benefício, já 
que 20% das contribuições mensais 
serão excluídas do cálculo da 
aposentadoria.  

Plantão telefônico
Estou diariamente à disposição 

dos associados do SERJUSMIG e de 
seus familiares em plantão telefônico, 
das 9h às 11h30. O telefone para 
contato é: (31) 3391.3623. 

NOTÍCIAS DA PREVIDÊNCIA: Coluna do Economista José Prata  de AraújoJosé Prata  de Araújo

Previdência com teto
de R$ 3.691,74

SS

PATROCÍNIO 19/8 : a convite das Assistentes Sociais do Alto do 
Paranaíba, o SERJUSMIG levou à Comarca de PATROCÍNIO o Economista 
(Especialista em Previdência e Consultor Previdenciário do SERJUSMIG), 

José Prata de Araújo. Na oportunidade, Prata ministrou uma palestra 
sobre Aposentadoria. Além disso, prestamos esclarecimentos sobre

Férias-Prêmio; Quinquênio; Gratificação Escrivães e Contadores (GEC); 
Data-Base; Periculosidade; Adicional de Desempenho e Filiação.

MIRAÍ 27/9 : os representantes do SERJUSMIG prestaram 
esclarecimentos sobre Aposentadoria; Data Base; Plano de Carreira; 

Gratificação de Escrivães e Contadores; Escolaridade Oficiais de Justiça; 
Periculosidade e Verba Suplementar. Houve relatos sobre a urgente 

necessidade de troca de mobiliário; queixas em relação ao “clima 
organizacional”; ao excesso de trabalho e à falta de espaço na secretaria. 
Além disso, os(as) Servidores(as) se sentem pressionados por cobranças 

intensas;  muitos querendo se aposentar devido a atitudes desumanas 
que vivenciam; grande número está adoecendo com frequência; é  alto 
o nível de estresse dos(as) servidores(as), com tanta cobrança, falta de 

sensibilidade e ausência de providências concretas
para oferecer  condições de dignas de trabalho. 

Na comarca há, no total, 10(dez) servidores, 
vivendo uma situação alarmante, e submetidos 
a uma carga desumana de trabalho, bem como

a uma excessiva (e insensível) cobrança.

ESMERALDAS 
21/9 : os 

representantes 
do SERJUSMIG 
prestaram 
esclarecimentos 
sobre Promoção 
Vertical, 
Carreira, 
Vale-lanche,  
Gratificação 

Escrivães e Contadores (GEC), Data-Base; Suplementação Orçamentária 
ao TJMG e Adicional de  Periculosidade. As principais queixas relatadas 
são a respeito das precárias condições de trabalho: falta de espaço 
na comarca, locais de trabalho insalubres; e número insuficiente 
de profissionais. Além disso, devido a recentes acontecimentos na 
comarca (amplamente divulgados na imprensa comercial), os(as) 
companheiros(as) estão, perceptivelmente, estressados e apreensivos.
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grande déficit de liberdade no 
Estado”. Para tanto, quer reunir 
em seu quadro atuantes entidades 
sociais e sindicais mineiras. O 
MMSC tem como referência o Bloco 
Parlamentar de mesmo nome. 

Além dos representantes da 
sociedade civil, o Movimento 
já conta com o aval de partidos 
políticos. Tal apoio foi explicitado 
quando a proposta do MMSC 
foi apresentada à imprensa (dia  
29/8). Ocasião que contou com a 
presença de parlamentares do PT, 
do PCdoB e do PMDB mineiros, 
além do Presidente Nacional do PT, 
Deputado Rui Falcão; e de dirigentes 
estaduais dos três partidos.

SindAçãoSindAção77
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1º/9: Rui Viana 
aperfeiçoando 
conhecimentos 

sobre formas
de negociar. 

SERJUSMIG participa da 6ª Jornada de Debates 

promovida por Dieese e Centrais Sindicais

Aperfeiçoar as ações do 
SERJUSMIG nas lutas pelos 
direitos dos servidores e 

servidoras do Tribunal de Justiça de 
Minas (TJMG). Este foi o motivo que 
levou o Segundo-Vice Presidente do 
SERJUSMIG, Rui Viana, a participar 
de mais uma atividade formativa 
do Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Sócio-
Econômicos (Dieese), realizada em 
parceria com as Centrais Sindicais.

A “6ª Jornada Nacional de 
Debates” percorreu todas as 
Capitais do País entre os dias 23/8 
e 6/9/2011, (em Belo Horizonte, 
a atividade foi realizada no dia 

1º/9, no auditório da Federação 
dos Metalúrgicos de Minas Gerais/
Femetal). Na oportunidade, os 
temas debatidos foram “Negociação 
Coletiva” e “Trabalho Decente”. 

Além do NOSSO representante, 
o encontro de Minas contou 
com a presença de dirigentes de 
diversos sindicatos mineiros (o 
Sinjus-MG também estava lá)  e 
também das Centrais Sindicais 
Brasileiras (CTB, CUT, CGTB, NCST, 
Força e UGT). Na mesma data de 
Belo Horizonte(1º/9), a “Jornada” 
realizou atividades similares em 
Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), 
Vitória (ES) e Palmas (TO). SS

No dia 12/9/2011 (segunda) foi 
realizada reunião preparatória 
do Movimento Minas Sem-

Censura (MMSC). Representando 
a NOSSA entidade, os dois Vice-
Presidentes do SERJUSMIG, Luiz 
Fernando Souza e Rui Viana, 
passaram a tarde na Casa Legislativa 
(ALMG), acompanhando debates 
sobre a proposta do MMSC.  O 
SERJUSMIG compareceu à atividade 
a convite do líder Oposição, 
Deputado Rogério Correia (PT). 

Na ocasião, foi aprovado o 
texto-base do Manifesto do MMSC, 
eleita uma coordenação para o 
movimento, além de definida a data 
do lançamento Oficial: dia em 22 de 
outubro (sábado), em Ouro Preto 
(cidade escolhida por simbolizar 
a dimensão histórico-libertária da 
Inconfidência Mineira). 

O que é o MMSC? 
De acordo com os idealizadores, 

a proposta do MMSC é a de ser um 
aglutinador. “Uma frente plural, 
suprapartidária e extrapartidária, 
com  um central: reconhecer um 

Movimento Minas Sem-CensuraMovimento Minas Sem-Censura

é lançado na ALMG

Os(as) servidores(as) da Justiça 
do Estado de Goiás deliberam, 
em Assembleia Geral, no dia 

20/9/2011, greve por tempo 
indeterminado. De acordo com 
o Sindicato dos Servidores e 
Serventuários daquele Estado 
(SindJustiça-GO), a categoria 
está com os salários deficitários 
em 82,30% (calculados por meio 
de estudos do Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos/Dieese) e não 
têm o Plano de Cargos e Salários 
cumprido pelo Tribunal de Justiça 
do Estado de Goiás (TJGO). A Casa 
da Justiça Goiana se comprometeu 
a apresentar propostas no dia 5/10, 
quando os servidores estiverem 
reunidos em Assembleia para 
decidir os rumos do movimento. 

Os(as) colegas(as) do Judiciário 
Federal e do Ministério 
Público da União já estão se 

mobilizando em torno da realização 
de assembleias e paralisações 
em todo o País. A categoria está 
lutando pela aprovação do Projeto 
de Lei (PL) 6613/2009, na Câmara 
dos Deputados. O PL altera o Plano 
de Cargos e Salários (PCS) e está 
“emperrado” devido à postura do 
Governo Federal, que não sinaliza 
qualquer abertura de negociação. 
Em Minas Gerais, de acordo com 
o Sindicato dos Trabalhadores do 
Poder Judiciário Federal no Estado 
(Sitraemg), uma paralisação de 24h 
foi realizada no dia 29/9/2011. Nos 
estados da Bahia e Mato Grosso, 
a categoria já deliberou greve por 
tempo indeterminado. 

Após ser aprovada pela Comissão 
Especial, a Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) 190/2007 

batalha, na Câmara dos Deputados, 
em Brasília, pela sua inclusão 
na pauta do Plenário. O assunto 
é recorrente nos corredores do 
Congresso e vem, a cada dia, 
conquistando o apoio de mais 
deputados. Os últimos a “comprarem 
a NOSSA briga” foram: Fábio Trad 
(PMDB-MS), Dr. Jorge Silva (PDT-
ES), Oziel Oliveira (PDT-BA), Lázaro 
Botelho (PP-TO) e Ronaldo Fonseca 
(PR-DF). A PEC dispõe sobre a 
criação do Estatuto Nacional dos 
Servidores do Judiciário nos Estados 
e dará condições igualitárias aos 
trabalhadores, fortalecendo a 
democratização da Justiça. 

Está chegando! De 10 a 
13/11/2011, em Maceió, Capital 
do Estado de Alagoas, será 

realizado o 8º Conseju - Congresso 
Ordinário da Federação Nacional 
dos Servidores do Judiciário nos 
Estados (Fenajud). O SERJUSMIG 
estará presente, levando a voz do 
Servidor da 1ª Instância mineira. 
Os delegados que irão compor a 
“Comitiva SERJUSMIG” já foram 
eleitos na última Assembleia Geral 
Extraordinária (AGE) da categoria, 
realizada dia 3/9. O Conseju 
vai abordar diversos assuntos 
de interesse do Servidor do 
Judiciário, entre eles: “Precarização, 
Virtualização de Processos, Saúde e 
as novas relações de trabalho” e “Os 
avanços, Perspectivas e Estratégias 
sobre a PEC 190/07”. SS
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Em  DestaqueEm  Destaque

13º13º Encontro de Delegados

do SERJUSMIG
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Neste 2011, o SERJUSMIG realizará, 
pela 13ª vez, o seu “Encontro de 
Delegados”. As palestras, debates 

e aulas de cidadania e democracia do 
evento serão realizadas entre os dias 20 e 
23 de outubro (quinta a domingo). Mais 
uma vez, as atividades serão sediadas 
no Hotel Fazenda Tauá, localizado no 
Município de Caeté (a cerca de 50 Km do 
Centro da Capital Belo Horizonte).

Nesta 13ª Edição, o “Encontro de 
Delegados SERJUSMIG” contará, entre 

outros valiosos palestrantes, com 
a presença da Coordenadora-Geral 
do SindUte-MG, Beatriz Cerqueira, 
falando sobre a grande Greve deste 
2011. Entre os assuntos em pauta, 
destaque para “Plano de Carreira 
e aumento escalonado no TJMG”; 
“Processo Administrativo”; “Greve 
no Serviço Público” e muito mais. 
Fiquem ligados no  nosso site e 
acompanhem detalhes durante e 
depois da realização do evento.

Matando a saudade:Matando a saudade:

Agosto/2010

12ª Edição

Novembro/2009

11ª Edição

Outubro/2008

10ª Edição

Outubro/2006

9ª Edição

Junho/2005

8ª Edição

Maio/2002

4ª Edição

Junho/2004

 7ª Edição

2003

 6ª Edição

PermutasPermutas
DANIELA MARIA DE SOUSA BRANDÃO - Oficial de Apoio Judicial de BH, quer permutar para Juiz de Fora e região (Matias Barbosa, Santos Dumont, Bicas...).
ARLEN LEITE CHAVES - Oficial de Apoio Judicial / Oficial de Apoio Judicial de Belo Horizonte (F.Lafayette), quer permutar para Santa Luzia.
JOÃO PAULO FERNANDES  Oficial de Apoio Judicial / Oficial de Apoio Judicial de Belo Horizonte, quer permutar para Pouso Alegre.
ANA CRISTINA REZENDE CARVALHO - Oficial de Apoio Judicial de Conselheiro Lafaiete, quer permutar para Lag.da Prata, Sto Ant. do Monte, Arcos ou Bom Despacho.
ELOÁ LOPES DE MIRANDA - Oficial de Apoio Judicial de Belo Horizonte, quer permutar para São João Evangelista, Guanhães, Virginópolis, Peçanha ou região.
HENRIQUE F. LAHMANN  - Oficial de Apoio Judicial / Oficial de Apoio Judicial de Belo Horizonte, quer permutar para Caxambu ou Baependi.
JULIANA PONCE DIAS FONSECA - Oficial de Apoio Judicial / Oficial de Apoio Judicial de Machado, quer permutar para Poços de Caldas ou Guaxupé.
CINTIA CALMON PUNGIRUM - Oficial de Apoio Judicial / Oficial de Apoio Judicial de Medina, quer permutar para Araçuai, Jequitinhonha.
CLEBER RIBEIRO DA SILVA  - Oficial de Apoio Judicial / Oficial de Apoio Judicial de Contagem, quer permutar para Senador Firmino ou cidades próximas.
DANIEL ZHOURI  - Oficial de Apoio Judicial / Oficial de Apoio Judicial de Varginha, quer permutar para Juiz de Fora.
DÉBORA MARINA DE SOUZA CÉZAR - Oficial Judiciário Oficial Judiciário de Raul Soares, quer permutar para Sete Lagoas, Belo Horizonte.
PATRÍCIA ALVES DE OLIVEIRA - Técnico Judiciário/Assist. Social de Teófilo Otoni, quer permutar para BH, Contagem, Sabará, Nova Lima, Betim, Lagoa Santa. 
PRISCILA SCHETTINO - Técnico Judiciário / Assistente Social de Carmópolis de Minas, quer permutar para Ubá e região.

(Mais permutas e os contatos no site do SERJUSMIG)
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