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JANEIRO:  mês de férias? NÃO! Mês de VIAGENS para checar a 
realidade de companheiros(as) de Comarcas do interior.

Águas Formosas: 25/1 

Almenara: 26/1 

Coronel Fabriciano: 24/1 

Congonhas: 20/1 

Jacinto: 26/1 

Jequi  nhonha: 25/1 

Mariana: 20/1 

Medina: 27/1 

Pedra Azul: 27/1 

Rio Pardo de Minas: 28/1 

Retrospectiva  2011Edição  Especial

FEVEREIRO: 
11/2: 1ª reunião no TJMG, entre 
outras questões,
representantes do SERJUSMIG
explicitam descontentamento
com proposta de alterações ao 
Plano de Carreiras, apontando 
os danos que trariam.

26/2: na primeira AGE
deste ano, a categoria 

ra  fi ca o NÃO às
mudanças prejudiciais
ao Plano de Carreiras

e faz outras 
deliberações

Mais comarcas do interior recebem a visitas do SERJUSMIG: 
Manhuaçu e S.João do Paraíso (2/2); Piumhi (24/2) e Araxá (25/2).

MARÇO: 

11/3: reunião na Corregedoria, 
SERJUSMIG aborda excessos 
de demanda processual; falta
de equipamentos; saúde; 
pressões abusivas e afi ns.

2/3: “Audiência”, na ALMG, 
debate NECESSIDADE de 
construção do novo Fórum
de Contagem. SERJUSMIG 
fornece condução, 
camisetas e faixas de apoio. 
Diversos companheiros(as)
de Contagem lotam o local. 

29/3: Viagens a Bambui e 
Santo Antonio do Monte 



GTs: intensifi cam-se as reuniões 
dos Grupos de Trabalho (GTs), com 
par  cipação de representantes 
do SERJUSMIG defendendo 
proposições benéfi cas à categoria, 
e se contrapondo àquelas que 
podem trazer perdas.

GT Gra  fi cação 
Chefi a (GEC)

GT Redesenho
da 1ª Instância

GT Vale-Lanche

GT Prêmio 

Produ  vidade
GT Data-Base

12 e 13/4: “Caravana do SERJUSMIG” vai 
a Brasília Lutar pela Proposta de Emenda 
(PEC) 190 (Estatuto do SERVIDOR da Jus  ça).

25 a 27/4: 
Curso Dieese

9/4: “Reunião Ampliada” diz NÃO  a 
proposta do GT do Plano de Carreiras.

MAIO

23/5: ”Diligências” - 

SERJUSMIG apresenta 

proposta de REAJUSTE 

EMERGENCIAL para 

reembolso, e entrega  mais 

um abaixo-assinado ao 

Secretário Elói.

19/4: Viagem a Nova Lima 

5/5: reunião com o Desembargador 
Joaquim Herculano: INTEGRIDADE 
ao NOSSO PC!

26/5: ”Diligências” - SERJUSMIG solicita 
“Audiência Pública na ALMG” para a revisãodos valores de reembolso.

31/5: Viagens a Varginha, Três Pontas, Perdões e Bom-Sucesso

ABRIL

JUNHO

22/6: SERJUSMIG acompanha, 
Na Corte do TJ,  votação do 
anteprojeto da Data-Base (com o 
indice determinado no GT: 6,51% 
retroa  vos a 1º/5/2011)

21/6: “Diligências” - novas 
ar  culações na ALMG em 
prol  da “Audiência Pública” 
pelo reajuste dos valores de 
reembolso. Na foto, Sandra 
Silvestrini entre Rui Viana e 
Sandro Abreu (Assessor do 
Deputado Rogério Correia/PT)

1º e 2/6: Viagens a Abre Campo, 
Manhuaçu, Piranga e Teixeiras

28/6: SERJUSMIG par  cipa de reunião  
sobre o “Orçamento do TJMG para 2012”. 

JULHO

4/7: viagem 
à Comarca 
de Poços de 
Caldas

5 e 11/7: ar  culações com Deputados André Quintão (PT) e
Rogério Correia (ambos do PT) em prol da ”Audiência das 
Diligências” e do PL da Data-Base (PL 2125/2011)

Viagens a Morada Nova de Minas 
(16/6) e Teófi lo Otoni (22/6):

13/7: “Plantão” na Corte, 
durante a apreciação do 

Orçamento/2012



AGOSTO
3/8: “Abertura” do Cole  vo 

Jurídico e Encontro de 
Representantes da Fenajud 

(sediado em BH) 

3/9: entre outras importantes 

deliberações, AGE LOTADA vota: 

categoria deve intensifi car

ações, na ALMG, em prol do

PL da Data-Base!

22/8: Servidores e Servidoras de diversas Comarcas 
Mineiras lotam a ALMG, durante a “Audiência 

Pública” sobre reajuste no valor do reembolso 
das diligências - solicitada pelo SERJUSMIG -, e emocionam com seus testemunhos!25/8: acompanhamento 

constante em todas as 
votações do PL da

Data-Base na ALMG! 
Na foto ao lado, PL é 

aprovado na CCJ!

9/8: nova reunião de
 cobrança na

Corregedoria- Geral 
de Jus  ça. 

SETEMBRO

14/9: PL 2125 é aprovado na FFO!
15/9: reunião com representantes 

da Deahu para cobrar 
reivindicações da categoria.

OUTUBRO

4/10: PL 2125 é aprovado no 

Primeiro  turno do Plenário 11/10: Grupo de Trabalho (GT) encarregado de apresentar proposta 
para Melhoria na Remuneração dos Servidores (ins  tuído pela Portaria 
nº 2.611/2011), o chamado “GT do Reajuste Escalonado”, realiza a sua 

1ª reunião. Sandra Silvestrini representa o SERJUSMIG no Grupo.

20 a 23/10/2011 (quinta a domingo): Cerca de 500 representantes da Jus  ça Mineira se reúnem no "13º Encontro de Delegados do SERJUSMIG", 
realizado no Hotel Fazenda Tauá, em Caeté/MG (veja detalhes no jornal Especial sobre o Encontro, encartado nesta edição).

27/9: viagem à Comarca de  Miraí

27/10: viagem à Comarca de Congonhas

SS
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1º/11/2010:  SERJUSMIG e 
companheiros(as) da Primeira Instância 
acompanham a votação do PL da 
Suplementação. Após a aprovação 
da matéria, dirigentes da en  dade 
aguardam a saída do Presidente da 
ALMG, Deputado Dinis Pinheiro (PSDB),  
cobrando a votação do PL 2125/2011 
(da NOSSA Data-Base).

22/11: SERJUSMIG convoca, e Primeira Instância lota ALMG,
clamando pela IMEDIATA APROVAÇÃO do PL da  Data-Base. 
Líderes chamam NOSSO Sindicato para dialogar, e selam compromisso:
“PL será votado amanhã 23/11”!  Categoria, então, segue para a sede do
SERJUSMIG e faz deliberações em reunião ampliada.

23/11 (22h):  momento 
de celebrar! Deputados 

cumprem o acordo 
fi rmado no dia 

anterior e, em reunião 
Extraordinária, aprovam 
o PL 2125. O SERJUSMIG 

estava lá!

22/11:  SERJUSMIG  
solicita agilização em 
prol da conclusão dos 
trabalhos do GT do 
“Reajuste Escalonado”. 
Na sequência, Sandra 
segue para a reunião 
ampliada com categoria.

29/11: dirigentes do SERJUSMIG ofi cializam 
agradecimentos a deputados que apoiaram a 
aprovação do PL da NOSSA Data-Base. 
Em seguida, iniciam negociações para incluir 
EMENDAS ao Orçamento / PPAG (reinserindo
Data-Base, GEC e  Reajuste Escalonado). 
Aconselhados, na ALMG, a buscar entendimento 
entre  o TJMG e o Execu  vo, eles 
seguem para reuniões no Tribunal.  

1º/12: acompanhados do assessor técnico do 
Dieese, Fabrício Cruz, diretores do SERJUSMIG 

retornam à ALMG, onde se reúnem com a 
Assessoria da Mesa Diretora. O obje  vo? 

Analisar a propositura de emendas ao
Orçamento / PPAG.



Palestras

Confira, nas páginas 2 e 3, detalhes das palestras, da AGE, 
dos debates, e de como será a “Carta de Intenções do 13º Encontro” 

.................................. Página 2

......................... Páginas  2 e 3

.................................. Página 4

No EDITORIAL, uma simples, mas 
honesta, homenagem aos (às) 
companheiros (as) do Tribunal de 
Justiça pela passagem do  28 de
outubro - “Dia do Servidor(a) 
Público(a)”. Data que, a nosso ver, 
merecia ter muito mais razões de 
celebração

Especialistas abordam questões 
valiosas que, cotidianamente, 
afetam a vida profissional dos 
servidores e servidoras do TJMG. 
A meta é ampliar connhecimentos 
e incentivar novas ideias que 
possam enriquecer e fortalecer 
as nossas lutas.

Grupos de Trabalho (GTs), 
reunidos por cargos, fazem 
reuniões, deliberam ações e as 
levam para a votação da plenária 
final. Tais decisões entram 
na “Carta de Intenções” do 
evento. Documento que servirá 
de base para nortear ações do 
SERJUSMIG.

Matando as saudades:
reveja algumas imagens de  
momentos marcantes do 
“13o Encontro de 
Delegados do 
SERJUSMIG” . 

AGE: no sábado, 
22/10, plenária  
aprova contas do 
SERJUSMIG e ação
em relação à Portaria 
das Remoções.

PARTICIPAÇÃO: 
ao longo de 

todo o evento, 
destaque para 
o interesse e o 

alto nível das
intervenções 

dos(as) colegas.  
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Opinião

GTs

EM DESTAQUE

................................. Página 3

GREVE: na sexta, 21/10, palestrantes 
abordam os percalços dos movimentos
grevistas, sobretudo no serviço público.

MERECIDA HOMENAGEM: assessores que tanto nos
ajudam na ALMG recebem nossos agradecimentos, na

cerimônia de abertura, na noite de quinta, 20/10.

Hotel Tauá, 20 a 23/10/2011
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22 Opinião Opinião

Dia do Servidor:

luta, luto e aplauso!

Ano após ano, o SERJUSMIG 
torce para que, na 
passagem do “Dia do 

Servidor Público” (28 de outubro), 
os profissionais da Justiça Estadual 
Mineira (TJMG) tenham MUITAS 
razões para celebrar. Entretanto, 
todos os anos, há sempre “uma 
pedra no caminho” desta sonhada 
celebração. 

Neste 2011, a data passou 
com ares de luto (em razão da 
“convalecença” do Projeto de lei [PL] 
2125/2011, da nossa Data-Base), mas 
também sob lutas ferrenhas (uma 
delas exatamente para tirar o citado 
PL desse “estado de coma”).

Porém, a despeito dessa, entre 
outras  “pedras” que insistem em 
obstacularizar a celebração de 
NOSSA data, a categoria permanece 
UNIDA, determinada, ativa. Portanto, 
vencedora! E, como já afirmamos em 
anos anteriores, é aí: no caráter e na 
força destes(as) lutadores e lutadoras 
do TJMG que reside RAZÃO  DE SOBRA 
para festejar.

Por isso, novamente, neste “Dia 
do Servidor” de 2011,  o SERJUSMIG 
torna a publicar sua honra em 
representar esta valorosa categoria. 
Apesar do (não-raro) clima de luto, 
apesar de as lutas jamais cessarem; 
apesar de a JUSTIÇA não prevalecer 
100% no que  tange aos nossos direitos, 
a data merece, sim, ser lembrada, os 
servidores e as servidoras merem, 
sim, receber parabéns, aplausos, 
congratulções. Afinal, somos nós, 
companheiros(as), que fazemos este 
“Brasilzão” caminhar. 

Portanto, a todos da Primeira 
Instância do TJMG nossos mais 
calorosos cumprimentos,  extensivos 
aos demais colegas do funcionalismo 
público de todo o País (em especial 
aos bravos profissionais da Educação 
de Minas, que enfrentaram com 
garra uma greve de mais de 100 dias).  
Jamais deixem de celebrar, não pela 
data em si, mas pelo LEMBRETE que 
ela guarda: NOSSO IMENSO VALOR!

Sandra Silvestrini
Presidente do SERJUSMIG

Já na abertura do “13º Encontro de Delegados do SERJUSMIG”, (foto acima), realizada na noite 
da quinta-feira, 20/10/2011, no Hotel Fazenda Tauá (Caeté/MG),era possível prever, pela intensa 
participação de quase 500 delegados, que o evento trazia boas promessas.  E isto se confirmou, em 

todos os momentos de trocas, debates, divergências, heterogeneidade de idéias, e respeito às diferenças. 
Democracia exercitada com 100% de aproveitamento. O SERJUSMIG parabeniza a todos os participantes, 
e à equipe de profissionais e dirigentes do Sindicato pelo sucesso. Acompanhe, a seguir, um resumo, de 
alguns dos ricos momentos do “13º Encontro de Delegados do SERJUSMIG”.

Abertura: a harmonia, que marcaria todos os dias do evento, começou na abertura, com a apresentação 
do Grupo de Câmara da Orquestra Sinfônica da Polícia Militar (PM) de Minas Gerais. Na sequência, 
os participantes acompanharam a homenagem que o SERJUSMIG fez aos Assessores Parlamentares 

Fabiana Brites (Assessora do Deputado Sargento Rodrigues); Sandro Abreu (Assessor do Deputado Rogério 
Correia) e José Alberto Silva (Assessor do Deputado Dinis Pinheiro), em razão da excelência do trabalho que 
executam, e também da boa vontade e do empenho que demonstram em nosso favor, nas lutas na Casa 
Legislativa (ALMG).  Após a  homenagem, foi aprovado o “Regimento Interno do evento.

A cerimônia foi prestigiada pelos companheiros do Sinjus-MG, Wagner de Jesus (Diretor Jurídico) 
e Renato Charchar (Diretor de Formação e Assuntos Intersindicais), e pelos parlamentares Padre João 
(Deputado Federal) e Rogério Correia (Deputado Estadual), ambos do PT. A mesa de abertura contou com a 
presidente do SERJUSMIG, Sandra Silvestrini, ladeada pelos dirigentes Luiz Fernando  Souza e Rui Viana (1º 
e 2º Vices), José Teotônio Gouveia (Diretor-Secretário) e Maria Auxiliadora Alves (Conselho Fiscal). 

Os servidores da Justiça 
de 1ª Instância de Minas 
Gerais, reunidos no “13º 

Encontro de Delegados Sindicais 
do SERJUSMIG”, realizado entre 
20 e 23 de outubro de 2011, 
no Hotel Fazenda Tauá, em 

Caeté, aprovaram uma série de 
proposições que serão compiladas 
na “Carta de Intenções” do 
Encontro. Este documento deverá  
ser usado como instrumentos 
norteador das lutas do SERJUSMIG. 
Em breve, a “Carta de Intenções” 

com as deliberações feitas pelos 
Grupos de Trabalho (GTs), divididos 
por cargos, será revista pelos(as) 
delegados(as) presentes à plenária 
final do “Encontro” para que, então, 
possamos divulgar tal documento
 ( no site e em materiais impressos) 

Documento está em fase de compilação e será divulgado brevemente

Encontro 

de ideias
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SEXTA (21): Processo 
Legislativo, PC e Aumento 
Escalonado 

Por volta das 9h30, teve início a 
primeira palestra do “Encontro”. 
Ministrada pelo Secretário-Geral 
da Mesa da Assembléia Legislativa 
de Minas (ALMG), José Geraldo de 
Oliveira Prado,  abordou "O Processo 
Democrático de Construção das 
Leis Estaduais – Uma Breve Visão 
do Processo Legislativo”. A segunda 
palestra, proferida pela presidente 
do SERJUSMIG, Sandra Silvestrini, 
tratou do “Plano de Carreiras e o 
Aumento Salarial Escalonado do 
Tribunal de Minas (TJMG)”. 

Processo Legislativo: o 
Secretário da ALMG deixou 
claro que, naquela Casa, a 

agenda tem três focos primordiais: 
1) O Debate sobre questão 
Orçamentária (incluindo o Plano 
Plurianual); 2) A Mediação de 
Conflitos (a ALMG como órgão 
fiscalizador, por meio de Audiências 
Públicas, visitas para averiguar 
denúncias e afins); 3) A organização 
do Estado (legislação normatizadora 
da ordem dos demais Poderes: 
“construção do Arranjo do Estado”).  
Ele ainda abordou as etapas básicas 
do Processo Legislativo, ressaltando 
pontos/questões  que, nos projetos 
encaminhados, podem gerar 
polêmicas, dificultando trâmites. 

PC e Aumento Escalonado: 
em razão do grande 
número de servidores 

e servidoras novatos no TJMG, 
Sandra fez um apanhado-geral 
do Plano de Carreiras (PC) do 
Tribunal, antes de introduzir a 
novidade proposta pela Casa: o 
chamado “Aumento Escalonado”. 
Proposição que é objeto de estudo 
um Grupo de Trabalho (GT) do 
TJMG. Sandra ressaltou que, no 
GT,  os sindicatos têm se esforçado 
para estabelecer proposições que 
permitam justiça àqueles que estão 
no início da carreira, sem, contudo, 

Encontro de ideais
permitir prejuízos para quem 
está nas classes subsequentes 
das Carreiras (para tanto, frisou 
Sandra, as entidades contam com 
suporte técnico do Departamento 
Intersindical de Estatísticas e 
Estudos Socioeconômicos/Dieese) .

Greve e lutas em pauta! Por 
volta das 15h, muita atenção 
a um tema instigador: Greve 

de Trabalhadores, especialmente 
no Serviço Público!  O primeiro a 
abordar o assunto foi o Economista/
Cientista Político (pela UFMG), 
e Técnico do Dieese, Carlindo 
Rodrigues.  Na sequência, veio 
a explanação da Coordenadora-
Geral do Sind-UTE/MG, Beatriz da 
Silva Cerqueira (Bia - foto abaixo).  
Carlindo se ateve à História das 
lutas da Classe Trabalhadora e ao 
trabalho do Dieese,  enfatizando 
a greve no Serviço Público. Na 
avaliação de Carlindo, os Servidores  
precisam se dedicar a debates sobre 
a regulamentação do Direito de 
Greve (que tende a vir mais restritivo 
do que o da iniciativa privada) e a 
constituir um Fundo de Greve.

Bravos Educadores Mineiros:  
Bia concentrou sua fala 
na “Greve deste 2011 dos 

Profissionais da Educação de 
Minas (mais de 100 dias)”. A 
Coordenadora do SindUTE/MG 
voltou a relatar o “cala a boca” do 
Governo de Minas sobre a imprensa 
comercial (que não mostrou a 
“verdade da greve”). Beatriz abriu 
sua palestra com vídeos (confrontos 
dos grevistas com o Batalhão de 
Choque da Polícia). Na sequência, 
fez um balanço da Greve/2011, 

relatando as lutas; os sustos; e a 
análise do resultado da greve. Bia 
não concorda com a deflagração da 
ilegalidade da greve (sob a alegação 
de ter sido longa demais). Se foi 
longa, ressaltou,  “por que, então, 
a Justiça não analisou o pedido 
interposto pelo Sindicato, desde 
o início de movimento (de uma 
mediação), e o fato de o Governador 
se recusar a negociar?”. Depois das 
duas palestras, os(as) participantes 
puderam elencar dúvidas.

Na mesma tarde, substituindo 
Rosana Mont’Alverne (que não pôde 
comparecer devido a problemas 
de saúde), palestra do Secretário 
Luiz Carlos Elói (interlocutor 
oficial do TJ com os Sindicatos). 
Ele exibiu um trecho de  filme, a 
fim provocar reflexões. Dr. Elói 
também respondeu a perguntas 
(a maioria relacionada a questões 
administrativas do TJMG). 

Resumo de Lutas: ainda na 
sexta, (21),  os dirigentes 
do SERJUSMIG iniciaram o 

“Resumo de Lutas” da entidade. 
Apresentado pela presidente 
Sandra Silvestrini, com o suporte 
dos Vices, Luiz Fernando Souza 
e Rui Viana, o “Resumo” teve 
continuidade no sábado, 22, logo 
após a Assembleia Geral (AGE), 
subsidiando os(as) delegados(as)  
para suas  intervenções. 

SÁBADO, 22: decisões e 
“gostinho de quero mais”: 
por volta das 9 horas, já em 

segunda chamada (conforme o edital 
específico) teve início a Assembléia 
Geral (AGE) do evento. Na AGE, 
transparência na apresentação das 
contas do SERJUSMIG (aprovadas 
pela plenária, sem votos contrários, 
e com apenas uma abstenção). Na 
explanação das contas (de julho 
a dezembro/2010; e de janeiro a 
agosto de 2011) pela presidente 
Sandra Silvestrini (acompanhadas 
em telão, e em resumo impresso), 
os presentes puderam questionar 
os gastos da entidade. Todas as 
perguntas foram prontamente 
respondidas. 

Na mesa, além de Sandra, presença 
dos Vices Luiz Fernando Souza e 
Rui Viana, do Diretor-Secretário, 
José Teotônio; da Diretora e 
do Sub-Diretor de Finanças 
(respectivamente, Tatiana C. Borges 
e Alípio Braga) e da Presidente do 
Conselho Fiscal (Maria Auxiliadora). 
Na sequência, Sandra colocou em 
debate/votação os demais itens do 
Edital da AGE.

RREMOÇÃO X CONCURSO:
intervenções e debates diver-
gentes  sobre a possibilidade 

de ações do SERJUSMIG em 
relação à Portaria 2615/2011 (que 
passou a priorizar a nomeação de 
concursados, em vez de efetivar 
remoções). Depois de muito 
dialogar, a maioria dos delegados(as) 
aprovou a proposta de que o 
SERJUSMIG trabalhe para que o TJ 
reveja sua decisão, publicando nova 
Portaria, a fim de alternar as vagas 
entre concursados e remoções (por 
cargo), sendo a prioridade para 
remoção (se há 2 duas vagas, a 1ª 
sempre para remoção). 

GTs: na tarde do sábado, 
concentração  nos 
Grupos de Trabalho 

(GTs) que, divididos por cargos 
(foto no alto desta página), fizeram 
deliberações sobre as prioridades 
e ações que o SERJUSMIG deve 
desenvolver. Estas, uma vez 
aprovadas, integram a “Carta de 
Intenções do Encontro”. Também 
à tarde, a última palestra do 
evento, proferida pelo Dr. 
Roberto Brant Rocha, Chefe de 
gabinete da Corregedoria-Geral 
de Justiça (CGJ),  que versou 
sobre “Processo Administrativo”. 
 Brant ressaltou que não 
pode haver aplicação de pena 
para servidor quando não houve o 
devido processo legal (sindicância, 
por exemplo, não pode impor pena). 
E mais, que é preciso respeitar todas 
as fases do processo, a fim de se 
garantir o direito do contraditório. 
Para tanto, lembrou os avanços 
obtidos com a publicação da 
Resolução 651/2010.
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Nesta Página, destaques visuais deste
“13º Encontro de Delegados “13º Encontro de Delegados do SERJUSMIG”

AGE, DEBATES E GTs: 
Opinar, intervir, 

questionar.
Encontro de  ideias

e diferenças.
Encontro de diálogo e

crescimento.

PALESTRAS:  foco na transmição de questões de nosso interesse.

RECARGA:

Entre os

trabalhos,

pequena

pausa para

“respirar e 

forrar o 

estomago”. 

ABERTURA: Grupo de Câmara da Polícia Militar 

executa Hino Nacional, e, na sequência, outras

harmonicas melodias.
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