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6/3/2012: voto 
de confiança - 

Durante Greve de 
Advertência,

servidores(as) 
deliberam 

interrupção
temporária do 

movimento, dando 
ao TJMG nova 

chance de sanar o 
problema.
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SERJUSMIG volta a 
Governador Valadares 
para verificar a 
situação dos(as)
colegas que, 
em pleno verão  (com 
quase 40o naquela 
Região), trabalham 
em meio à poeira 
da obra, e sem um 
climatizador
provisório. 
SUFOCO!
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8/3/2012
Economista e especialista em 
Previdência, José Prata de 
Araújo ministrou Palestra
para os(as) companheiros(as) 
de Varginha, abordando
“Direito Previdenciário: 
aposentadoria e 
seus efeitos”.

INTERIOR
Representantes do 
SERJUSMIG realizam
nova rodada de viagens.
Desta feita, visitas a 
Extrema, Camanducaia, 
Ribeirão das Neves
e Governador
Valadares.

FENAJUD
Durante cerimônia  em Brasília, 
dirigente do SERJUSMIG  é 
empossado como
Vice-Presidente da Federação 
Nacional da categoria e 
participa da elaboração do 
planejamento
estratégico da
entidade. 



a Justiça (de Minas e do Brasil), no 
que tange à preocupação em fazer 
valer a Lei 11340/2006. Nas Varas de 
BH, não se concretizou a esperança 
que, no dia 8 de março, expuséramos 
no site do SERJUSMIG: “de que o 
TJMG transformasse positivamente a 
lamentável realidade das Varas Maria 
da Penha de BH, mudando, assim, 
muitas outras realidades (vividas por 
outras batalhadoras que se veem, 
constantemente, acuadas, assustadas, 
feridas. Isto quando não ocorre o pior)”. 

Se não há razões para aplausos ao 
Judiciário, em relação à Lei Maria da 
Penha, é bom relembrarmos que, no 
âmbito do TJMG, não faltaram avisos 
e ações. Há tempos, o SERJUSMIG tem 
insistido nesta questão, inclusive em 
reuniões e documentos.  Por isto, mais 
uma vez, voltamos a clamar ao TJMG 
que solucione as debilidades da 13ª e da 
14ª Varas Criminais de BH. As mulheres 
ameaçadas, assim como as servidoras 
sobrecarregadas, merecem.

Aliada de peso
Aproveitamos, ainda, para 

reativar outra lembrança: a 
preocupação do SERJUSMIG 
em relação às Varas Maria da 
Penha é compartilhada pela 
Corregedora do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), 
Ministra Eliana Calmon. Em 
entrevista ao Jornal Estado 
de Minas (disponível no site 
do SERJUSMIG), publicada 
exatamente no dia 8/3/2012, 
a Corregedora lamenta a 
situação de abandono das Varas 
dedicadas à Lei 11340/2006. 

Diante de olhar tão 
contundente, vindo de 
alguém de tamanho “peso”, 
aproveitamos para insistir: 
“TJMG, eis uma oportunidade 
ímpar de a Casa da Justiça de 
Minas ser pioneira numa ação 
(mais do que) positiva. Para 
tanto, basta corrigir a INJUSTA 
situação da Varas Maria da 
Penha de BH”.

Encerrar março em clima 
altamente festivo, fechando 
com chave de ouro o “Mês da 

MULHER”: vastas razões a celebrar 
e poucos motivos de queixas. Este é 
o cenário que TODOS(AS) desejamos 
ver no Tribunal de Justiça (TJMG). 

Almejamos e lutamos para 
vislumbrar profissionais valorizados 
DE FATO; reivindicações atendidas; 
ambiente salutar nas Comarcas/
Edifícios/Setores; adicionais, venci-
mentos e benefícios justos. Enfim, 
respeito e consideração àqueles(as) 
que fazem da Casa da Justiça Mineira 
um dos melhores Judiciários do Brasil 
(segundo pesquisa do CNJ). Sonhos 
... que alimentam a alma e fazem a 
diferença! 

Em março, mês de festa para 
as damas, pouco houve a celebrar. 
O ano caminha com rapidez. 
Em ritmo oposto caminham os 
interesses das servidoras (e dos 
servidores) dentro do TJMG. Será 
que, em maio próximo, mês de 
celebração para TRABALHADORES 
e TRABALHADORAS, teremos 
alterações positivas nesse cenário? 
Haverá razões palpáveis para celebrar 
a passagem da data festiva (1º de 
maio - “Dia do Trabalhador“)? Ou 
será que, mais uma vez, abriremos 
o nosso Jornal alertando para “O 
QUANTO SERIA BOM SE TIVÉSSEMOS 
MAIS RAZÕES PARA FESTEJAR”? 

 Ao longo dos anos, passam-
se datas e datas comemorativas 
sem que vejamos um clima VERDA-
DEIRAMENTE festivo no TJ. Sempre 
se sobressaem os anseios (e receios); 
as dúvidas (e dívidas); as expectativas 
(não raro frustradas) e aflições. Antes 
de datas festivas, os servidores(as) 
querem celebrar motivação e 
respeito: empenho da Administração 
em reconhecer, concretamente, o 
valor de cada um e cada uma. 

É fato que jamais deixaremos de 
exaltar, nas datas adequadas, os (as) 
profissionais do TJ, mas adoraríamos 
festejar também o próprio Tribunal, 
aproveitando tais ocasiões para 
mostrar ações concretas da Casa 
em prol da valorização dos(as) seus/
suas servidores(as). Tomara que, 
quando o 1º de maio/2012 chegar 
(diferentemente do que houve neste 
mês da mulher),  tenhamos muito 
mais motivos (CONCRETOS) para 
vibrar, e ainda para estender palmas 
à postura do TJMG em relação a 
seus TRABALHADORES(AS)! Tomara 
mesmo!

 Sandra Silvestrini
Presidente do SERJUSMIG
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Dia Internacional da Mulher x precariedade das Varas Maria da Penha em BHDia Internacional da Mulher x precariedade das Varas Maria da Penha em BH

Corregedora do CNJ corrobora posicionamento que o SERJUSMIG 
já expusera: a situação de abandono das Varas é absurda!
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Março, o mês das MULHERES, 
passou. Porém, não 
passaram todas as aflições 
que, ocasionalmente, podem 

“nublar” o cotidiano feminino dentro 
e fora do Tribunal de Minas (TJMG). No 
âmbito do Poder ao qual servimos, ELAS 
são maioria e, a exemplo das vicissitudes 
impostas às demais mulheres, também 
enfrentam incontáveis percalços: fazem 
dupla/tripla jornada; lidam com aflições 
profissionais e familiares; sofrem com 
falta de valorização e reconhecimento. 
Mas, a despeito de tudo isso, elas se 
mantêm firmes, atuantes, exemplares. 

Entre essas admiráveis colegas 
do TJMG, queremos aproveitar este 
encerramento do mês da MULHER para 
nos reportar a um grupo em especial: 
as guerreiras (e também os guerreiros) 
que atuam na 13ª e na 14ª Varas 
Criminai de Belo Horizonte, as chamadas 
“Varas Maria da Penha”. Conforme já 
denunciamos, neste jornal e em outros 
veículos de comunicação do SERJUSMIG, 
as duas Varas, criadas para fazer valer a 
Lei 11340/2006 (a chamada Lei Maria 
da Penha, que visa a coibir a violência 

SS

O cenário sonhado!

doméstica e familiar contra a mulher), 
enfrentam uma realidade lamentável. 
Ambas funcionam em estrutura/espaço 
de grande precariedade (na Avenida 
Olegário Maciel, 600), possuindo, cada 
uma delas somente 11 funcionários/as (e 
isto recentemente, antes, eram apenas 9), 
que são responsáveis por uma demanda 
excessiva de processos. Para agravar, 
os(as) companheiros e companheiras que 
atuam nas citadas Varas não têm direito, 
sequer, a receber horas extras. 

Contra-homenagem
Na passagem do “Dia Internacional 

da Mulher” (8 de março) aproveitamos 
para ressaltar, em nosso site, que a 
melhor homenagem seria FAZER JUSTIÇA 
a TODAS AS MULHERES, e fizemos 
questão de, novamente, chamar a 
atenção para a triste realidade das duas 
“Varas Maria da Penha” de BH. Na data, 
alertamos: “o atual cenário das duas 
Varas é uma contra-homenagem ao Dia 
da Mulher”. 

Agora, quando o mês da Mulher 
deste 2012 chega ao fim, infelizmente, 
continuamos sem motivos para aplaudir 

"Luz do sol que a folha traga e traduz
Em  verde de novo, em folha,
em  graça, em vida, 
em  força,
em  luz..." 

Caetano Veloso 

Neste “Dia Internacional da Mulher / 2012”, o SERJUSMIG aproveita 
para ressaltar o quanto essas ENSOLARADAS multi-heroínas  

representam em  GRAÇA, VIDA, FORÇA E LUZ! 
Parabéns, hoje e sempre!

SERJUSMIG - 8 de março de 2012



Desembargador Hélio Costa.  
Ao receber a comenda, Laerte 

foi prestigiado pelo 1º Vice-
Presidente do SERJUSMIG, Luiz 
Fernando Souza e pelo Diretor de 
Recreação, Esportes, Lazer e Cultura 
do SERJUSMIG, Théo Lellis Alves 
Nardelli, que foi também o mestre 
de cerimônia da cerimônia de 
entrega da medalha.

A esses colegas, e a todos(as) 
os demais  servidores(as) - cuja 
qualidade foi reconhecida 
publicamente, ou permanece 
timidamente reservada) nossos 
mais efusivos PARABÉNS! É mesmo 
um orgulho representar uma 
categoria de tamanho VALOR!

NNa edição passada do 
NOSSO SERJUSMIG 
Notícias, no artigo da 
página dois,  ressaltamos, 
mais uma vez, a vasta gama 

de qualificados(as) profissionais 
que atuam no âmbito da Justiça 
de Minas (TJMG). No texto, 
apontamos, inclusive, alguns(as) 
colegas que tiveram seu valor 
publicamente reconhecido (por 
meio de comendas e homenagens 
no TJMG e em outros órgãos). 

Porém, a qualidade dos 
servidores e das servidoras do TJMG 
é tamanha que, cotidianamente, 
somos lembrados de outros 
companheiros(as) que também 
tiveram sua eficiência reconhecida 
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Servidores(as) Servidores(as) do TJMG: do TJMG: 
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em público. 
O SERJUSMIG, que acompanha 

a realidade dos(as) profissionais 
do Poder Judiciário de Minas, 
sabe bem a vastidão de excelentes 
profissionais que a Casa da Justiça 
possui, e quiséramos ter espaço 
no Jornal para registrar TODOS os 
talentos do TJMG. 

Mais talentos evidentes
Nesta edição do NOSSO Jornal, 

completando a lembrança de 
alguns dos talentos já reconhecidos 
publicamente, aproveitamos para 
pedir aplausos a TODOS os colegas 
homenageados na 16ª Semana 
do Servidor (em 2011) pelos seus 
30 anos de profissionalismo e 

dedicação à Justiça Estadual. 
Entre esses, o Oficial Justiça 

do juizado infância e juventude de 
BH, companheiro CELSO MARQUES 
RODRIGUES que, gentilmente, 
cedeu ao SERJUSMIG imagens 
da homenagem, como esta que 
abre o texto (foto de Marco 
Evangelista - Repórter fotográfico 
do Minas Gerais). Através de 
Celso, estendemos aos(as) demais 
homenageados nossos parabéns.  

Além de Celso, aproveitamos 
para ilustrar este texto com a 
imagem de outro agraciado, o 
Contador Judicial da Comarca de 
Itumirim,  LAÉRCIO DE ARIMATÉIA 
SOARES, que recebeu a Medalha 

Após receber a homenagem no TJMG, o colega CELSO MARQUES RODRIGUES (ao 
centro) celebra o merecido reconhecimento ladeado de amigos e familiares.

NNo dia 8/3/20128/3/2012, o Consultor 
Previdenciário do 
SERJUSMIG, José Prata de 

Araújo, esteve em VARGINHA, 
para ministrar a palestra: “Direito 
Previdenciário: aposentadoria e 
seus efeitos”. 

A palestra foi proferida em 
reunião do Núcleo de Assistentes 
Sociais e Psicólogos daquela 
cidade, no  1º Tribunal de Júri, do 
Fórum de Varginha. 

VARGINHA:VARGINHA: José Prata de Araújo ministra 

palestra sobre Direito Previdenciário

Além de contar com a presença 
de servidores e servidoras  do 
Judiciário daquela região, a 
atividade instrutiva organizada 
pelo SERJUSMIG também foi 
prestigiada pelos Conselheiros 
Fiscais do Sindicato, Davi Valentim 
(da Comarca de Galiléia) e Antônio 
Ancelmo de Souza (da Comarca de 
Guaxupé), além do Diretor Regional 
do SERJUSMIG em Poços de Caldas, 
Darlan Berthoso. 
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LAÉRCIO DE ARIMATÉIA SOARES (ao centro) é prestigiado 
também por dirigentes do SERJUSMIG.



debatidas, ao longo de vários 
anos, sobretudo no GT instituído 
exclusivamente para a GEC. Grupo 
que, inclusive, contou com técnicos 
da área de Planejamento e Gestão do 
TJ. 

Os Contadores e Escrivães da 1ª 
Instância, responsáveis por gerenciar 
as Secretarias e Serviços Auxiliares 
(conhecidamente desestruturadas, 
sem equipamentos e espaço físicos 
adequados, com enorme volume 
de processos e sem funcionários 
suficientes) aguardam, ansiosos 
(e já impacientes) pela solução da 
INJUSTIÇA dessa demora na instituição 
da GEC. Esses profissionais trabalham 
OITO horas diárias e recebem pela 
hora trabalhada 33% MENOS do que 
os Servidores (das duas Instâncias) 
que ocupam outros cargos. BASTA! 
Desta vez, a situação precisa ser 
DEFINITIVAMENTE solucionada. 
Para tanto, é essencial que ela seja 
tratada como PRIORIDADE. 

Novas ações em prol  da Gratificação Especial de Chefia (GEC) Gratificação Especial de Chefia (GEC) 
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insegurança e insalubridade que afligem
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EEm visitas a setores e comarcas 
do Poder Judiciário de Minas 
Gerais (TJMG), o SERJUSMIG 

continua a apurar situações 
insalubres, como o “sufoco”  que 
impera em Governador Valadares. A 
falta de salubridade e de segurança, 
entre outros problemas, são uma 
constante em diversos prédios/
Comarcas do Poder Judiciário 
Mineiro.

Tais problemas sempre afligiram 
NOSSO Sindicato. Há anos e 
anos, ouvimos queixas, apuramos 
realidades, e reportamos as agruras 
aos setores responsáveis do TJ, 
sempre solicitando soluções e, 
inclusive, apresentado sugestões/
propostas. 

Publicidade negativa
 Essa realidade complicada 

de Comarcas e Setores foi, 

recentemente, retratada em 
reportagem do Jornal Hoje em Dia, 
que mostrou diversas carências 
e perigos ameaçando a saúde e 
a segurança de servidores (as) e 
usuários (as) da Justiça. 

Na matéria, foram retratadas 
situações de violência contra 
prédios do Judiciário, evidenciando 
a fragilidade na segurança de tais 
locais.

Insegurança e Inadequação
Mas não é apenas a (IN)

segurança  que fragiliza os edifícios, 
há também aspectos ligados à 
ergonomia, ao mobiliário, ao 
mínimo de conforto que, ausentes,  
podem colocar em risco a saúde de 
todos. Prova disso, são as licenças-
saúde decorrentes, não raro, da 
precariedade dos ambientes: 
calor excessivo, poeira, mobiliário 

inadequado, insuficiência de 
recursos (Humanos e materiais).

Várias vezes, retratamos, 
neste jornal, realidades aflitivas 
de colegas que trabalham sem o 
mínimo de condições.  Pois bem, 
voltamos a insistir em um desses 
casos: a inadequação da obra de 
substituição de equipamento de 
ar-condicionado em Governador 
Valadares (GV), visto que iniciada 
em pleno Verão numa das regiões 
mais quentes do Estado. 

Há tempos, chegam-nos queixas 
relacionadas ao “sufoco” imposto a 
quem trabalha no Fórum de GV (e a 
quem utiliza as suas dependências), 
onde, no Verão, a temperatura 
dse aproxima de 40º. Todas as 
reclamações sempre são reportadas 
ao Tribunal. 

Clima quente em GV
Bem, em relação a GV, 

finalmente, o TJ deliberou a 
substituição de equipamentos de 
climatização danificados. Porém, 
a obra teve início na estação mais 
quente do ano, deixando os(as) 
profissionais e usuários(as) ainda 
mais sufocados, uma vez que são 
obrigados a trabalhar num ambiente 
excessivamente empoeirado (em 
razão da execução simultânea 
da reforma) e com calor dobrado 

(por não haver ar-condicionado 
provisório durante os reparos do 
equipamento central). 

Mesmo tendo sido cientificado 
de tal cenário,  o TJ não mostrou 
empenho para atender às 
reivindicações dos profissionais 
que trabalham no local (inclusive 
algumas colegas grávidas). O 
SERJUSMIG volta a ressaltar que a 
simples instalação de um gerador 
(acompanhado de aparelhos móveis 
de ar-condicionado), enquanto a 
obra tem continuidade, poderia 
trazer algum alento a servidores(as) 
e usuários(as).  

Em nome da boa prestação dos 
serviços jurisdicionais, é preciso 
que o Tribunal compreenda que, 
seja em GV ou em outras Comarcas/
setores da Casa, em determinadas 
circunstâncias, é essencial haver 
ações emergenciais, a fim de, 
NO MÍNIMO, amenizar “quadros 
graves”.

9/3/2012
SERJUSMIG, 
em nova visita 
a GV, aborda, 
em reunião, 
o insalubre 
ambiente 
do Fórum.
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16/3/2012 -16/3/2012 - Sandra Silvestrini e 
Rui Viana (Presidente e Vice do 
SEREJUSMIG) participaram de 
uma reunião com o relator do 
anteprojeto Gratificação-Chefia para 
Contadores e Escrivães (GEC), des.  
Marcelo Guimarães. a fim de buscar 
informações sobre o andamento 
da questão no Tribunal (TJMG).  a 
oportunidade, o magistrado informou 
que o processo recebeu o número 
811, ressaltando  que seu relatório 
já foi concluído e encaminhado ao 
Presidente da Casa, Des. Cláudio 
Costa. 

Razões de sobra
Para enfatizar a necessidade 

de implementação da GEC, bem 
como ressaltar a motivação desta 
insistência do SERJUSMIG no 
assunto, os sindicalistas fizeram 
uma retrospectiva da longa batalha 
enfrentada pelos Escrivães e 

Contadores em favor da Gratificação, 
além de terem dado especial relevo 
às justas razões para a “razão de ser” 
da GEC. 

Além disso, NOSSOS 
representantes reiteraram ao 
desembargador alguns pontos, como: 
a Lei 105/2008 (determina que o 
TJMG envie, ao Legislativo Estadual/
ALMG, projeto de lei instituindo a 
GEC); a determinação do Conselho 
Nacional de Justiça/CNJ (acionado 
pelo SERJUSMIG) para que o Tribunal 
cumpra a citada Lei num prazo de 60 
dias; a designação, pelo presidente 
do TJ, do Grupo de Trabalho (GT) que 
realizou amplas discussões sobre a 
Gratificação; e, por último, o fato 
de o NOSSO Sindicato somente ter 
aceitado a proposta imposta pelo GT, 
instituindo a Gratificação a partir de 
agosto deste ano, para evitar mais 
delongas e protelações. 

Apesar de ter se mostrado 

sensível à causa dos Contadores e 
Escrivães, o magistrado preferiu não 
adiantar o teor de seu relatório. Ele 
apenas informou que o documento já 
havia sido concluído e encaminhado 
ao Gabinete da Presidência do TJMG, 
com um pedido para que fosse já 
agendada a data para julgamento. 

Ao término da reunião, Sandra e 
Rui, imediatamente,  protocolizaram 
no Tribunal um ofício sobre a 
implementação da GEC (documento 
endereçado ao interlocutor da 
Presidência da Casa com os sindicatos, 
des. Dídimo Inocêncio de Paula). 

Solução já!
O SERJUSMIG volta a insistir: há 

anos, a instituição da GEC se arrasta 
no Tribunal. Portanto, já não é mais 
admissível qualquer empecilho para 
a  definitiva solução dessa demanda. 
Afinal, todas as questões (legais e 
orçamentárias) foram devidamente 



Socioeconômicos (Dieese) iriam 
analisar, minuciosamente, todas 
as propostas, suas vantagens e 
desvantagens. 

As entidades se esforçavam 
para fechar um consenso (e com 
uma proposta viável), no próprio 
GT. Mas, caso não se chegassem a 
tal resultado dentro do Grupo, os 
sindicatos ressaltavam: queriam um 
posicionamento da Presidência do 
TJMG a respeito da questão.

Na reunião de 3/4/2012, 
porém, finalmente o Grupo fechou 
consenso (em torno da proposta 
que havia sido acordada em 
2/2/2012, porém estendendo em 
dois anos o escalonamento - em 
razão de as anteriores terem se 
mostrado inviáveis do ponto de 
vista financeiro e orçamentário).  
Mais detalhes na próxima edição 
do SERJUSMIG Notícias. Acesse 
também NOSSO site e confira a 
nova tabela aprovada. 

12Em Destaque SindForçaSindForça55

Varas da Fazenda Pública de BHVaras da Fazenda Pública de BH

Balanço do movimento pela segurança no prédio

Muita luta para conseguir trabalhar em paz!
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HHá tempos, o SERJUSMIG 
vinha alertando o Tribunal 
de Justiça de Minas (TJMG) 

para a situação insalubre no prédio 
em que estão instaladas Varas de 
Fazenda Pública e Autarquias de 
Belo Horizonte (localizado na Av. 
Gonçalves Dias, 1260 – Praça da 
Liberdade). 

Porém, a despeito da 
insistência do Sindicato, bem como 
dos(as) apreensivos(as) colegas 
que trabalham no local, o TJ não 
demonstrou empenho em suas 
“reações”.  

Diante da postura do Poder, 
Servidores(as) e Sindicato decidiram 
implementar ações mais incisivas, 
chamando a atenção de TODA a 
sociedade para situação. Somente 
após tais ações, o Tribunal decidiu 
tomar atitudes mais efetivas. 

Entretanto, tais ações ainda 
não podem ser consideradas, 
comprovadamente suficientes. Por 
isso, o SERJUSMIG e os Servidores 
decidiram continuar vigilantes e 
mobilizados, cobrando do Poder 
Instituído a efetiva garantia de 

segurança e salubridade, tanto 
no edifício da Varas da Fazenda/
BH, como nos demais prédios que 
abrigam setores da Justiça Mineira. 
As mobilizações da categoria, 
bem como a insalubre situação do 
edifício tiveram ampla repercussão 
na imprensa comercial (disponíveis 
em nosso site).

CONSTRUÇÃO
Confira, a seguir, um BALANÇO 

das lutas efetivada no combate 
à insalubridade/insegurança do 
prédio da Av. Gonçalves Dias.

16/2 (quinta) - PARALISAÇÃO 
das atividades por duas horas, e 
manifestação na porta do prédio, 
com “apitaço” e palavras de ordem 
exigindo SEGURANÇA e CONDIÇÕES 
DIGNAS DE TRABALHO. Mais de 
90% de adesão (quase todos os 200 
trabalhadores participam).

27/2 (segunda) -  representado 
pela Presidente e o 2º Vice, 
respectivamente Sandra Silvestrini 
e Rui Viana, O SERJUSMIG  se 
reúne com o atual interlocutor 
da Presidência do Tribunal, 

Desembargador Dídimo Inocêncio 
de Paula, e o titular do Setor de 
Obras da Casa, Jorge Paradela. Na 
oportunidade, questionamentos 
sobre  a inexistência de laudos 
oficiais do TJ que certifiquem a não-
existência de riscos no prédio, e de 
que reúne as condições necessárias 
(de salubridade, principalmente) 
para que os serviços continuem 
sendo prestados naquele local.

29/2 (quarta) – reunidos em 
Assembleia Geral Extraordinária 
(AGE), na calçada do prédio, 
servidores(as) deliberam 
PARALISAÇÃO TOTAL dos trabalhos, 
sem registro de ponto, na semana 
seguinte (6 de março/2012 - 
terça), com POSSIBILIDADE de 
estender o movimento por TEMPO 
INDETERMINADO. 

6/3 (terça): é realizada a GREVE 

de ADVERTÊNCIA deliberada na 
AGE. Servidores(as) PARAM e fazem 
plantão em protestos na porta 
do prédio. Antes de encerrar a 
manifestação, nova AGE. Nesta, o 
SERJUSMIG apresenta o laudo do 
perito independente, indicado pelo 
Sindicato, engenheiro Eduardo Vaz 
de Mello, bem como uma “Nota 
de Esclarecimento” do NOSSO 
SIndicato. 

Na oportunidade, os/as colegas 
deliberam suspensão temporária 
do movimento, dando ao TJMG 
nova oportunidade para concluir 
providências que garantam 
a segurança no local; e para, 
enfim, emitir, OFICIALMENTE, 
um documento ASSEGURANDO 
TEREM SIDO SANADAS TODAS AS 
IRREGULARIDADES APURADAS, E 
NÃO HAVER MAIS RISCO no prédio.

29/2
AGE delibera 

GREVE de 
Advertência

marcada para 6/3.

SS

Prêmio por Produtividade 
(PP) -  Em 2/3/2012 o Grupo 
de Trabalho (GT) instituído para 
estudar a proposição do Prêmio 
por Produtividade (PP) no âmbito 
do Tribunal de Minas (TJMG), 
finalmente, concluiu seu trabalho. 
O grupo produziu uma minuta do 
Anteprojeto de Lei (que, agora, 
segue trâmites administrativos 
no TJMG, antes de seguir para o 
Legislativo – ALMG) e um relatório 
sobre a oportunidade e viabilidade 
da instituição do prêmio. O 
material será encaminhado pela 
Coordenadora do GT ao Presidente 
do TJMG para que este dê os 
encaminhamentos posteriores. 

Escalonamento -  Encarregado 
de elaborar uma proposta de 
“aumento escalonado” (visando 
a diminuir a distância entre os 
salários das Carreiras iniciais e finais 
do Tribunal), o   Grupo de Trabalho 

Grupos de Trabalho - Grupos de Trabalho -   PP e Escalonamento , a “quantas” andam?
realizou várias reuniões. 

Quando fechávamos esta 
edição, estava em debate no GT 
uma proposta consensual para ser 
entregue ao presidente do TJMG. 
Isto, porque, após o levantamento 
de dados (feito por técnicos do 
TJMG), a coordenadora do GT, 
Soraya Shinzato, informara (em 
23/3/2012) que a proposição 
acordada no GT (na reunião de 
2/2/2012) teria que ser revista, pois 
teria superado limites  financeiros e 
orçamentários do TJ, fixados na Lei 
de Responsabilidade Fiscal/LRF para 
gastos com pessoal.

 A “surpresa” trouxe apreensão e 
gerou acalorados debates dentro do 
grupo, com os Sindicatos insistindo 
em que, então, fosse apresentado 
ao GT um valor financeiro sobre o 
qual o Grupo pudesse trabalhar. 

Na reunião do dia 29/3, em 
mais um esforço para solucionar o 
impasse, as entidade solicitaram 

que o GT examinasse: 1) o 
resultado de uma simulação de 
impacto orçamentário – sobre a 1ª 
proposta estudada pelo GT (tabela 
apresentada pela coordenadora do 
Grupo, logo na primeira reunião, 
e que todos, incluindo a própria 
coordenadora, compreenderam que 
teria de sofrer ajustes para corrigir 
distorções). 2) A nova proposta, 
apresentada na penúltima reunião. 
3) A tabela aprovada em 2/2 (para os 
sindicatos, a melhor proposta), mas 
já com os dados do novo impacto 
orçamentário (baseado na extensão 
do reajuste para prazo superior a 
três anos). 4) Avaliar a sugestão de 
alguns integrantes do GT, referente à 
instituição de um abono provisório, 
a ser incorporado aos vencimentos 
(via alteração posterior do Plano 
de Carreiras). De posse destes 
dados, os Sindicatos, com o 
auxilio técnico do Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos 

SS



NNas três comarcas, os NOSSOS representantes esclareceram 
dúvidas dos Servidores a respeito do Aumento Escalonado, 
Plano de Carreiras, Gratificação-Chefia para Contadores e 

Escrivães (GEC), Prêmio por Produtividade, liberação da Carreira 
do Oficial de Apoio Judicial, Remoção e Promoção Vertical (PV), 
entre outras.  Além disso, em CAMANDUCAIA e RIBEIRÃO DAS 
NEVES, os(as) servidores(as) relataram queixas em comum em 
relação à ambos os Fóruns, tal como a necessidade de troca do 
mobiliário antigo, espaço físico inadequado, entre outras. Todas 
as queixas e solicitações foram relatadas pelo  SERJUSMIG ao 
TJMG, com pedidos de providências URGENTES. 

66SindAçãoSindAção

SERJUSMIG em AÇÃO pelo interior de Minas
Detalhes de novas viagens do NOSSO Sindicato a comarcas de Minas Gerais,

os problemas verificados e as soluções buscadas
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9/3 (sexta):9/3 (sexta): O SERJUSMIG visita 
a Comarca de GOVERNADOR 
VALADARES GV , para verificar as 
condições “sufocantes” de trabalho 
dos nossos colegas. Tais como: 
trabalhar em um local sem ar-
condicionado, em meio a obras, em 
pleno verão sob um calor que beira 
os 40 graus.

Neste mês de março, representantes do SERJUSMIG estiveram nas Comarcas de CAMANDUCAIA, EXTREMA, 
GOVERNADOR VALADARES E RIBEIRÃO DAS NEVES,  a fim de checar, de perto, as condições de trabalho 
dos(as) Servidores(as) da Justiça. 

Apesar de o Sindicato ter 
reportado essa “sufocante” situação, 
anteriormente, ao Tribunal de 
Justiça (TJMG), lamentavelmente, 
o que os NOSSOS representantes 
testemunharam (e ouviram) foi 
que a situação permaneceu sem 
alterações, ou seja, extremamente 
aflitiva. (leia detalhes na página 4). 

Dirigentes do SERJUSMIG visitam dependências do Fórum de 
GOVERNADOR VALADARES munidos de um termômetro e 

atestam, pelo calor “sentido” e pela temperatura medida:  os(as) 
companheiros(as) de GV estão mesmo no “MAIOR SUFOCO”.

20/3 (terça): 20/3 (terça): os representantes 
do SERJUSMIG estiveram nas 
Comarcas de CAMANDUCAIA e 
EXTREMA, no Sul de Minas, a fim 
de apurar, de perto, as condições de 
trabalho dos(as) Servidores(as) da 

Justiça Mineira nas duas localidades 
e dialogar com eles sobre as 
condições de trabalho, registrar 
insatisfações (a fim de reportá-las 
ao Tribunal), bem como esclarecer 
dúvidas. Já no dia 23/3dia 23/3 (sexta)(sexta), o Sindicato esteve na Comarca de RIBEIRÃO 

DAS NEVES, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

CAMANDUCAIACAMANDUCAIA

EXTREMAEXTREMA

GVGV

RIBEIRÃO DAS NEVESRIBEIRÃO DAS NEVES



concretizará lutas e ações que 
podem trazer excelentes resultados 
para todos. Percebo a animação 
dos novos dirigentes, que iniciaram 
o trabalho com energia renovada. 
Certamente, esta postura, já na 
‘largada’, é mesmo entusiasmante”. 

Luiz também reiterou a 
importância de se valorizar os 
profissionais dos Tribunais, a fim de 
garantir excelência na prestação dos 
serviços jurisdicionais, alertando 
que, também nessa “seara”, a 
Fenajud pode (e deve) atuar. 

retroatividade. 
Diante disso, a Assessoria 

Jurídica do SERJUSMIG está 
estudando a possibilidade de se 
ingressar em juízo, postulando 
o pagamento das diferenças 
remuneratórias geradas desde a 
data de aposentadoria de cada 
servidor. 

Confira, no site do serjusmig, 
a íntegra do texto da Emenda 
Constitucional nº 70/2012.

SindAçãoSindAção77

SS

 BRASÍLIA: BRASÍLIA: nova diretoria executiva da  nova diretoria executiva da FENAJUDFENAJUD oficializa posse  oficializa posse 

Nos dias 12 e 13/3/2012, a 
nova Diretoria Executiva 
e o Conselho Fiscal 
da NOSSA Federação 
Nacional (Fenajud), 
reuniram-se, em Brasília, 

para realizar o planejamento 
estratégico da entidade, para o 
triênio 2012/2015. 

No intuito de enriquecer 
os debates, os novos dirigentes 
contaram com o suporte técnico de 
representantes do Departamento 
Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos (Dieese) 
e do Departamento Intersindical de 
Assessoria Parlamentar (Diap).

Entre as ações prioritárias 
para este ano, vigora a luta pela 
aprovação da Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 190/2007 
(Estatuto do Servidor). 

Mineiros na Federação
Embora já tivessem tomado 

posse, durante o 8º Congresso da 
Fenajud (Conseju – concluído em 

fevereiro/2012), na noite de 13/3, 
a nova diretoria foi reempossada 
numa espécie de “oficialização 
pública”. O objetivo foi, sobretudo, 
ampliar a visibilidade da Fenajud e 
dos novos dirigentes, assim como 
iniciar um entrosamento (e/ou 
intensificar os que já existiam) com 
os parlamentares. 

Entre os membros do Congresso 
Nacional que compareceram à 
cerimônia, estava o deputado 
mineiro Weliton Prado (PT), que fez 
questão de saudar o Vice-Presidente 
do SERJUSMIG, Luiz Fernando Souza 
(que assumiu a Vice-Presidência da 
Fenajud).  

O parlamentar enalteceu o 
trabalho que o NOSSO Sindicato 
realiza em Minas Gerais, assim como 
a força e a atuação do SERJUSMIG 
na Assembleia Legislativa (ALMG). 

Além de Luiz Fernando, os 
mineiros contam também com 
outro representante na diretoria 
da entidade: Wagner Ferreira, do 
Sinjus-MG, empossado na Diretoria 
Jurídica.  

EC 70/2012:EC 70/2012: PARIDADE aos aposentados por 

invalidez permanente, enfim, está garantida!
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Início dos trabalhos é marcado pela elaboração do 
planejamento estratégico para o triênio 2012/2015

Visão positiva
Após esses dias de trabalho 

intenso, o NOSSO representante, 
Luiz Fernando, voltou ainda mais 
otimista com o futuro da Federação 
e enfatizou: 

“Agora, que o trabalho da nova 
diretoria teve início, concretamente, 
com o Planejamento Estratégico, 
percebo um evidente empenho em 
prol da organização. Isto me leva a 
crer que começamos um mandato 
promissor, que, com o apoio das 
entidades estaduais e das bases, 

AAgora é LEI! Enfim, foi feita JUSTIÇA aos aposentados por invalidez permanente! Desde o dia 29/3/2012 vigora a nova norma federal, 
fruto das emendas 270/2008 e 5/2012. A legislação foi promulgada pelas Mesas do Senado e da Câmara Federal como Emenda 
Constitucional (EC) recebendo o número 70/2012,entrando em vigor na data de sua publicação (29/3).

SS

No dia 29/3/2012, o Congresso 
Nacional promulgou a 
Emenda Constitucional (EC) 

n° 70, que acrescentou o artigo 6°-A 
à Emenda Constitucional nº41/2003. 
A alteração garantiu, aos servidores 
aposentados por invalidez e aos 
que venham a se aposentar nessas 
circunstâncias, o direito à percepção 
de seus proventos de forma integral 
e com paridade com os servidores 
da ativa. 

Assim, todo reajuste, revisão ou 
aumento salarial - concedidos aos 
servidores em atividade - deverão 
ser estendidos aos servidores 
aposentados por invalidez. 
Tal medida só é válida para os 
trabalhadores que ingressaram no 
serviço público até 31/12/2003. 

O Governo de Minas Gerais 
deverá proceder à revisão de TODAS 
as aposentadorias por invalidez 
concedidas no prazo de 180 (cento 

e oitenta) dias, a contar da entrada 
em vigor da Emenda Constitucional 
nº 70/12. 

Essa revisão deverá ser 
realizada independentemente de 
qualquer requerimento por parte 
do servidor(a). Entretanto, quanto 
à diferença remuneratória gerada, 
a EC 70/2012 somente assegurou 
o pagamento a partir da data de 
promulgação. Isto quer dizer que 
a nova Emenda não garantiu a 

EC 70/2012 -EC 70/2012 - Esclarecimentos do Departamento Jurídico do SERJUSMIG  sobre a nova norma
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DEVOLUÇÃO
GARANTIDA

/// CORREIOS ///

//////

MUDOU-SE
ENDEREÇO INSUFICIENTE
NÃO EXISTE O Nº INDICADO
FALECIDO
DESCONHECIDO
RECUSADO
AUSENTE
NÃO PROCURADO
OUTROS      x
________________________________

INFORMAÇÃO PRESTADA PELO
PORTEIRO OU SÍNDICO
REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL
EM ___/___/___

DATA  RUBRICA

21 e 22/3/2012  - os Oficiais de Justiça Alípio Braga, Marcelo 
Cláudio (Ibirité), Josué Roberto (Santa Luzia) e Juarez Oliveira 
(Betim) representam o SERJUSMIG nas ações do 
“Dia Nacional de Lutas dos Oficiais de Justiça”, 
em Brasília; e participam de Audiência,
no Congresso Nacional, 
sobre o porte de armas
para a categoria.

30/3/2012  
Sandra Silvestrini representa

o SERJUSMIG em Mesa de abertura
de Encontro Estadual do Sitraemg.

28/3/2012  
SERJUSMIG ampliando integração

com outras entidades - 
reunião na sede do Sindicato
dos Servidores do Ministério

Público Estadual (Sindsemp/MG)
para troca de experiências e ideias. 

26/3/2012 
SERJUSMIG participa

da “22ª edição do
SINJUS Debate”.
Reflexões sobre

um tema
importante:

Greve no Serviço 
Público

Tatiana  - Oficial de Apoio Judicial de BELO HORIZONTE quer permutar para DIVINÓPOLIS, ITAÚNA, CLÁUDIO, CARMO DA MATA e PROXIMIDADES 

Ricardo - Oficial de Apoio Judicial / Oficial de Apoio Judicial de CONTAGEM quer permutar para BELO HORIZONTE

Maria Isabel - Oficial de Apoio Judicial de SANTA RITA DO SAPUCAÍ quer permutar para BORDA DA MATA, OURO FINO, JACUTINGA, MONTE 
SIÃO, BUENO BRANDÃO.

Rogério -  Oficial Judiciário / Oficial Judiciário de GUANHÃES quer permutar para SÃO JOÃO DA PONTE, BRASÍLIA DE MINAS, MONTES CLAROS, 
BOCAIUVA, ou região

Clayton  - Oficial Judiciário / Comissário de Menor  de BELO HORIZONTE quer permutar para CONTAGEM

Carla  - Oficial de Apoio Judicial de CURVELO quer permutar para SETE LAGOAS  

Marla  - Oficial de Apoio Judicial de SÃO GOTARDO quer permutar para RIO PARANAÍBA 

Rodrigo - Oficial de Apoio Judicial  de ITAÚNA quer permutar para DIVINÓPOLIS OU NOVA SERRANA 

Fabiana  - Oficial Judiciário / Oficial de Justiça Avaliador de POUSO ALEGRE quer permutar  para ALFENAS, JUIZ DE FORA, LAVRAS 

Newton Caldeira - Oficial de Apoio Judicial de SÃO JOÃO DO PARAÍSO quer permutar para MONTES CLAROS ou adjacências

Os interessados podem  fazer contato por meio do site www.serjusmig.org.br
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