
Confira a presença de nosso 

Sindicato em dois importantes eventos:

Seminário sobre Assédio Moral (na UFMG), e 

Congresso sobre Direito Sindical da OAB/MG
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Com muito 

empenho da 
categoria, o 

PL da NOSSA 
Data-Base/2012 

tramitou com 
rapidez na  Casa 
Legislativa. Mas 

ainda temos razões 
para manter a luta: 

há MUITOS 
direitos ainda 
pendentes no 

TJMG!
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Audiências na ALMG debatem direitos 

negligenciados pelo TJMG e quadro deficitário 

da 1ª Instância
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A Presidente do SERJUSMIG, 
Sandra Silvestrini representa 
NOSSO Sindicato em 
Audiências Públicas. A 
primeira, que abordou 
DIREITOS da categoria 
NEGLIGENCIADOS pelo 
Tribunal, foi realizada dia 
10/7. A segunda, sobre a 
necessidade de redesenho 
da 1ª Instância, será no 2º 
semestre (provavelmente em 
agosto).
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23/6/2012
Reunidos em Assembleia Geral 
(AGE), servidores(as) da 1ª 
Instância do TJMg deliberam 
entrar em ESTADO de GREVE,
a fim de construir um 
movimento forte 
em prol de NOSSOS
direitos.

SOLIDARIEDADE  SINDICAL
SERJUSMIG apoia movimentos 
grevistas, em Minas e no Brasil,
e envia  Moções de Apoio 
aos colegas, protestando 
contra o desrespeito ao 
Direito de Greve e 
também contra
retaliações e posturas 
anti-democráticas.

VIAGENS
Entre 25/6 e 13/7,  
representantes do 
SERJUSMIG estiveram 
nas Comarcas de ITABIRITO, 
PASSA TEMPO, CONTAGEM.,
CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS 
E  FRUTAL.  Confira detalhes 
dessas visitas.

SindForça
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Começa uma nova gestão 
no Tribunal de Justiça de 
Minas (TJMG). 

O que esperar? 
Se a categoria tomar 

por base as mudanças de 
presidência ocorridas nos anos 
anteriores, é inevitável um 
“gosto de frustração”. Afinal, 
quantas vezes esperamos, 
acreditamos, colocamos fé de 
fato e, no “andar da carruagem”, 
ficamos desapontados?

É claro que, toda vez que 
há uma alteração significativa 
(como uma “nova cabeça” à 
frente da condução do Poder), a 
ESPERANÇA surge. Afinal, ela é 
o NOSSO alimento. Precisamos 
mantê-la. Precisamos acreditar 
que é possível iniciar uma 
gestão  com JUSTIÇA de fato, que 
valorize a TODOS os profissionais 
da Casa (sem qualquer tipo de 
favorecimento). E é por isso, 
que toda vez que um novo 
Presidente assume, ousamos 
renovar a fé.

O SERJUSMIG e os 
servidores(as) desejam ao 
novo Presidente do Tribunal, 
Desembargador Joaquim 
Herculano Rodrigues, muito 
sucesso em sua gestão. 
Desejamos que JUSTIÇA 
(assim, em letras garrafais) 
sem distinção paute suas ações 
administrativas. Quem sabe, 
desta vez, ao final do mandato, 
possamos ter motivos concretos 
para comemorar e acreditar que 
foi bom ter confiado na Justiça 
Mineira.

Sandra Silvestrini
Presidente do SERJUSMIG
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VERGONHA VERGONHA – descaso com o 

Ipsemg Ipsemg é descaso com o servidor(a)
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Constantemente, recebemos reclama-
ções em relação ao Instituto de 
Previdência dos Servidores de Minas 

(Ipsemg). São queixas relacionadas a 
serviços como a marcação de consultas; 
exames e afins. Exemplo disso é um caso 
recente, de colega do interior do Estado, 
vejam: apresentando um problema de 
saúde, que exige exames, essa pessoa não 
conseguiu marcá-los no Ipsemg. 

Porquê? Porque, na cidade em que 
reside, não há convênio; e, no município 
mais próximo, onde costumava ir, foram 
suspensos os serviços do “nosso” Instituto. 
Adoentada, a pessoa tentou marcar 
exames em comarca um pouco mais 
distante, e, mesmo nesta (Juiz de Fora), 
o Ipsemg só tem “vaga” para novembro 
ou 2013. A pessoa do caso relatado já fez 
contato, inclusive, com a ouvidoria do 
Instituto, e NADA! Isto é um desrespeito!  
O Instituto deveria atender, com dignidade, 
os servidores(as) do Estado. Afinal embora 
PAGO, por NÓS servidores/as, não cumpre 
a contento as suas obrigações. 

Denúncias X Descaso
O SERJUSMIG tem insistido em 

levar reclamações ao conhecimento da 
administração do Ipsemg, mas nenhuma 
medida concreta foi tomada até hoje. 
Parece que a direção do Instituto – e o 
Governo do Estado – querem mesmo 
acabar com esse patrimônio do servidor. 

O que mais temos visto  são ações 
“oficiais” contribuindo para o “desmanche” 
do Ipsemg (descredenciamento de 
médicos/convênios; redução do quadro 

Novo Presidente: 
nova Era de Justiça?

SS

A
RT

E:
 D

in
or

á 
O

liv
ei

ra

de pessoal; descaso com a estrutura 
organizacional do Instituto, atrasos em 
pagamentos etc). 

Foi esse comportamento “oficial”, 
inclusive, que levou milhares de 
servidores(as) a optar por não mais 
contribuir para o Instituto. E isto agravou, 
ainda mais, a situação financeira do Ipsemg. 
Com a atual realidade do Instituto, quem 
mais sofre são os(as) companheiros(as) do 
interior de Minas. 
União e mais ações

O SERJUSMIG denuncia, reclama, 
recorre. Mas o descaso persiste. Por isso, 
voltamos a ressaltar que é importante a 
sensibilização de TODOS. Precisamos nos 
mobilizar em defesa do Ipsemg. E isto 
pode ser feito de diversas formas, com 
manifestações de denúncia (com o suporte 
e a força da categoria) e também por meio 
da organização de audiências públicas na 
Casa Legislativa (ALMG). 

Nesse sentido, a Presidente do 
SERJUSMIG, Sandra Silvestrini, já iniciou 
contatos com deputados parceiros, a fim 
de solicitar a realização de uma audiência 
pública na ALMG (e vamos lutar para 
que ela seja realizada tão logo a Casa 
Legislativa retome os trabalhos, após o 
recesso, que terminará dia 3/8/2012). 
Para tal  Audiência, esperamos que sejam 
convidados:  a presidência do Ipsemg; 
representante do Governo e servidores 
usuários.  

Companheiros(as), vamos nos 
empenhar e tentar virar esse jogo, a fim de 
evitar a definitiva “bancarrota” do Instituto  
- que é um patrimônio NOSSO!

SERJUSMIG quer audiência na ALMG, a fim de denunciar o desmonte 
do  Instituto, e de evitar a perda deste NOSSO patrimônio

SS

VITÓRIAS NOSSAS:VITÓRIAS NOSSAS:
CNJCNJ suspende Portaria  que 
revogou NOSSO direito à 
Remoção;  e dá prazo de 30 
dias em relação a Portaria que 
suspendeu Permutas

OO Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) fez JUSTIÇA! No dia 
5/7/2012, o Conselheiro 

Gilberto Valente Martins, relator 
do Procedimento de Controle 
Administrativo (PCA) 0002894-
56.2012.2.00.0000, do SERJUSMIG, 
proferiu voto FAVORÁVEL ao NOSSO 
PCA, determinando ao Tribunal 
Mineiro (TJMG) a IMEDIATA 
SUSPENSÃO E EFICÁCIA DA 
PORTARIA 2.615/2011 (que alterou 
a Portaria nº 2.394/2010, o que, na 
prática, significou a revogação do 
NOSSO direito à remoção, consagrado 
em Lei Complementar [LC 59/01]. A 
essa decisão NÃO cabe recurso por 
parte do Tribunal.  

PERMUTAS PERMUTAS  outra vitória NOSSA, 
no CNJ, é o provimento parcial 
ao Procedimento de Controle 
Administrativo (PCA) nº 0002605-
26.2012.2.00.0000), também do 
SERJUSMIG. Neste, NOSSO Sindicato 
questiona a Portaria n. 2710/2012 do 
TJMG (que determinara a suspensão 
dos procedimentos de permuta entre 
servidores/as do Poder). O Acórdão 
do CNJ, assinado pelo Conselheiro 
Tourinho Neto, delibera que o TJMG 
finalize a regulamentação do instituto 
de Permutas entre servidores(as) no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias. 
Para saber detalhes dos casos e das 
decisões do CNJ, acesse nosso site. SS



Interior, devendo, portanto, ser 
obedecido (exceto aqueles deferidos 
pelo Juiz plantomista dentro do 
Plantão de Hábeas Corpus ou outras 
medidas urgentes) com entrega, nas 
Centrais de Mandados, até as 17h30. 

BEMP -BEMP - Outro ponto debatido 
diz respeito ao Banco Estadual de 
Mandado de Prisão (Bemp), instituído 
pelo CNJ, visando ao registro e ao 
controle dos Mandados de Prisão 
expedidos pelos juízes da 1ª Instância 
(envio automatizado dos dados ao 
Banco Nacional de Mandados). O 
CNJ determinara o dia 15/7 como 
o prazo máximo para o lançamento 
dos dados. Porém, dentro da atual 
estrutura funcional do TJMG, estava 
praticamente impossível cumprir 
tal prazo. Diversos(as) colegas nos 
denunciaram inúmeras dificuldades 
operacionais. Diante disso, NOSSOS 
representantes apresentaram ques-
tionamentos e reivindicações sobre 
a implantação do Bemp no TJMG. 

Ressaltamos pontos como a falta 
de estrutura e de juízes em algumas 
comarcas; e de funcionários da CGJ 
para dar suporte à implantação do 
Banco. Abordamos falhas de internet 
(lentidão, interrupções, quedas), bem 
como a fragilidade de equipamentos 
(como scanneres) em muitas 
comarcas. Sugerimos a criação de 
plantões para suporte aos servidores 
e de treinamentos específicos, tudo 
para adequar a estrutura do TJMG 
às exigências do Bemp, de forma 
que a implantação do Banco seja 
bem-sucedida sem sobreforçar (e 
adoecer), ainda mais, colegas (já tão 
sobrecarregados e cobrados). 

Durante a reunião, também 
foram tratados outros importantes 
assuntos de interesse da categoria. 
As impressões do SERJUSMIG, 
neste primeiro contato com o 
novo Corregedor, foram positivas. 
NOSSO Sindicato espera ter outras 
oportunidades de dialogar; apontar 
problemas e apresentar sugestões, 
visando à melhoria das condições de 
trabalho dos Servidores da Justiça de 
1ª Instância.

SindForçaSindForça33

SERJUSMIGSERJUSMIG se reúne com Corregedor de Justiça

recém-empossado no TJMG

SS

12/7/2012 -12/7/2012 - A Presidente e o 2º 
Vice do SERJUSMIG, respectivamente 
Sandra Silvestrini e Rui Viana, 
reuniram-se com o Corregedor-Geral 
de Justiça, recém-empossado, Des. 
Luiz Audebert Delage Filho. Também 
participou da reunião a Assessora 
Maria Cecília Bello. Além de se 
apresentar ao Corregedor, mostrar 
um pouco do trabalho do Sindicato, e 
registrar votos de um mandato bem 
sucedido, NOSSOS representantes 
enfatizaram importantes reivindi-
cações da categoria e entregaram ao 
Corregedor um Ofício. 

Entre as situações tratadas, 
destaque para o horário da expedição 
de Alvarás de soltura (nas comarcas 
do interior), além da implantação, no 
âmbito do TJMG, do Banco Estadual 
de Mandado de Prisão (Bemp).

OFÍCIO OFÍCIO - necessidade de 
regulamentação, nas Comarcas do 
Interior, do horário de expedição e 
entrega de Alvarás nas Centrais de 
Mandados. Além de entregar Ofício 
sobre a questão,  NOSSO Sindicato 
citou prejuízos impostos a Servidores 
(em especial Oficiais de Justiça e 
Escrivães) e, em muitos casos, a 
advogados, em razão da ausência de 
norma clara para a situação. 

Nesse sentido, foram apontadas 
peculiaridades de cada comarca - 
como os casos de algumas nas quais 
os juízes primeiro realizam todas as 
audiências, despacham processos 
conclusos e outras atividades. Só 
depois, ao final ou término do 
expediente, decidem sobre os Alvarás 
de soltura. Com isso, Servidores(as), 

NOSSOS representantes entregam Ofício e reiteram valiosas reivindicações
e também Advogados(as) precisam 
esperar horas para ter condições de 
dar cumprimento à ordem Judicial. 
E, não-raro, isso só ocorre após o 
expediente, por volta de 18 horas.

Também lembramos que as 
Delegacias encerram o expediente 
às 18h. Após este horário, o comum 
é manter apenas plantão mínimo. 
Com isso,  Oficiais de Justiça têm de 
se deslocar para cidade que conte 
com delegacia regional em plantão 
noturno, para cumprir a ordem 
Judicial. Ou seja, são forçados a 
percorrer longas distâncias para 
cumprir uma ordem que, caso tivesse 
sido expedida mais cedo, poderia ter 
sido cumprida na própria comarca 
(delegacia local). Mais: como o 
Tribunal não autoriza o pagamento 
de horas-extras, sob “justificativa” 
de contenção de despesas/falta de 
orçamento, é preciso, então, que a 
Casa se adeque à realidade, criando 
formas de garantir que o trabalho 
seja cumprido dentro do horário 
normal (até as 18h). O SERJUSMIG 
também alertou sobre riscos a que 
são expostos os Oficiais de Justiça 
nessas “incursões noturnas” a 
delegacias mal policiadas (dada 
a redução do contingente policial 
durante a noite). 

Ressaltamos, ainda, que 
recentemente (em junho, por 
meio de ofício encaminhado ao 
SERJUSMIG), a questão pareceu 
estar solucionada, quando a CGJ 
manifestou entendimento da 
aplicação subsidiária do art. 254 a 
256 do Provimento nº 161/CGJ/2006 
- que limita às 17h30 o horário de 

entrega de Alvarás na Central de 
Mandado de BH. Porém, uma “Nota 
ao SERJUSMIG”, publicada no site do 
TJMG, voltou a causar entendimentos 
divergentes e a provocar transtornos. 
Mas insistimos: não há justificativa 
para que a mesma situação (limite 
de horário para expedição de 
Alvarás) seja tratada de forma 
diferenciada nas comarcas do 
interior. E mais,lembramos que, 
diante das peculiaridades de cada 
pessoa/região, é inadequado deixar 
a regulamentação a cargo do Juiz 
Diretor do Foro de cada comarca. 

Assim, reiteramos que uma 
orientação/norma acerca do tema é 
função da CGJ, reforçando o pedido 
para que a Corregedoria se manifeste, 
oficialmente, solucionando a 
questão, editando norma especifica 
(limitando o horário para a entrega 
de Alvarás nas Centrais de Mandados 
das Comarcas do Interior, tal como 
em BH  - até 17h30). Ou, então, que 
dê uma orientação (não passível de 
interpretações dúbias) deixando claro 
que o horário estabelecido para BH 
(art. 254 do Provimento 161/2006) 
também se aplica às comarcas do 
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ALERTA MÁXIMOALERTA MÁXIMO
Em 11/7/2012, Em 11/7/2012, a Corte Superior 
do Tribunal (TJMG) votou medidas 
administrativas  que podem nos 
afetar. O SERJUSMIG já iniciou 
providências, solicitou reunião no 
TJMG e vai insistir em algo que vem 
pedindo há tempos: que o TJMG 
publique previamente a Pauta de 
Procedimentos Administrativos.

Por ora,  sabemos, SEM 
MAIS DETALHES, que foi aprovada 
mudança, para cargo comissionado, 
do provimento do cargo de gerente 
(Escrivães e Contadores). O 
SERJUSMIG alerta (como, inclusive, 
já havia conversado e reafirmado 
- ao, então, Vice-Presidente; e 
atual Presidente do TJMG) que tal 
mudança precisa ser simultânea a 
alterações no Plano de Carreiras 
(PC). Ou seja, se, hoje, a Promoção 

Vertical(PV) do Oficial de Apoio 
está condicionada à ocupação da 
vaga de gerência, mas esta não 
será mais preenchida por PV, têm 
de ser alterados os dispositivos 
da Lei e da Resolução vigentes (de 
maneira a estabelecer igualdade de 
oportunidade, e retirar a atribuição 
gerencial do cargo).

Lembramos, ainda, que 
é preciso respeitar o direito 
adquirido. Os atuais Técnicos de 
Apoio Judicial e Oficial de Apoio 
Judicial B têm de ser mantidos na 
condição de gerentes (para a qual 
prestaram concurso - caso dos 
Técnicos, ou concorreram em suas 
PVs - caso dos Oficiais de Apoio), e 
a transformação só poderá ocorrer 
com a vacância. E mais, os Oficiais 
de Apoio que se encontram inscritos 
para concorrer às PVs 2009/ 2010 
(em tramitação), e também 2011 

(prazo para apontar vagas já está 
quase extrapolado) têm de ter 
garantido o seu direito de concorrer 
sob as regras da legislação vigente. 
NOSSO Sindicato  NÃO ACEITARÁ 
qualquer prejuízo à Carreira dos 
Oficiais de Apoio.

 Também em relação às 
matérias administrativas votadas 
na Corte de 11/7, queremos (E 
TEMOS DIREITO A) saber: quais 
medidas e, especialmente, quais 
as conseqüências destas na vida 
funcional dos trabalhadores 
do TJMG? Por qual motivo a 
Administração do TJ não dialogou 
previamente com os Sindicatos 
sobre tais decisões (embora 
exaustivamente solicitado)? Onde 
fica o princípio da Transparência? 
Para saber mais sobre essa Corte, 
acesse o site do SERJUSMIG 
(www.serjusmig.org.br)

SS
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GREVES GREVES - - SERJUSMIG manifesta apoio às lutas

 de outros servidores/as (em Minas e no RS)
Acesse o site www.serjumig.org.br e veja as NOSSAS  Moções - contra retaliações aos Educadores/MG, 

e em apoio às GREVES da Saúde e dos  Eletricitários de Minas; e também dos (as) companheiros(as) do TJRS

SS

Lamentavelmente, os servidores 
públicos têm sido forçados a 

lutar, muito, a fim de ver garantido 
o cumprimento de seus direitos. 
Em Minas Gerais, os movimentos de 
protesto e greve têm sido constantes 
e, em outros cantos do Brasil, a 
realidade não é tão diferente. 
Da mesma forma,  a postura dos 
“patrões”, apresenta similaridades e, 
quase sempre, também lamentáveis!

MINAS
Postura anti-sindical - Em NOSSO 
Estado, entre as categorias que 
se viram forçadas a paralisar as 
atividades neste 2012,  está a dos(as) 
colegas da Saúde, numa GREVE 
iniciada em 14/6. Eles(as) cobram 
do Governo mineiro reajuste salarial 
de 65%; redução da jornada de 
trabalho; revisão do Plano de Carreira 
e reintegração dos servidores 
demitidos durante a greve. 

No  dia 4/7, numa passeata em 
BH, denunciaram a forma truculenta 
e a postura antidemocrática que 
o Governo de Minas tem adotado 
em relação ao movimento (corte de 
ponto, demissão de 200 servidores 
em retaliação à greve). Os grevistas 
exigem que o Governo se reúna com 
os representantes da categoria para 
negociar.

ALMG vai debater déficit do quadro da 1ª Instância do TJMG

SS

DDurante uma reunião, realizada urante uma reunião, realizada 
na sede do SERJUSMIG, dia na sede do SERJUSMIG, dia 
14/6/2012, com a presença 14/6/2012, com a presença 

de dirigentes do NOSSO Sindicato; de dirigentes do NOSSO Sindicato; 
do assessor do Deputado Rogério do assessor do Deputado Rogério 
Correia (PT), Sandro Abreu; e de Correia (PT), Sandro Abreu; e de 
aprovados no concurso público em aprovados no concurso público em 
vigor para a Justiça de 1ª Instância vigor para a Justiça de 1ª Instância 
do Tribunal de Justiça mineiro do Tribunal de Justiça mineiro 
(TJMG), foi idealizada a proposição (TJMG), foi idealizada a proposição 
de uma Audiência Pública na Casa de uma Audiência Pública na Casa 
Legislativa (ALMG). Legislativa (ALMG). 

causar sérios prejuízos à sociedade. causar sérios prejuízos à sociedade. 
Também esteve em pauta a injusta Também esteve em pauta a injusta 
situação de milhares de aprovados situação de milhares de aprovados 
(no concurso ainda em vigor) (no concurso ainda em vigor) 
que aguardam pela convocação que aguardam pela convocação 
e efetivação, enquanto o TJMG e efetivação, enquanto o TJMG 
“camufla o déficit de pessoal” “camufla o déficit de pessoal” 
por meio da contratação de um por meio da contratação de um 
número enorme de terceirizados; número enorme de terceirizados; 
e do recebimento de cedidos por e do recebimento de cedidos por 
Prefeituras Prefeituras (situação esta, inclusive, (situação esta, inclusive, 
ilegal.ilegal.  Pois estes profissionais, Pois estes profissionais, 
conforme várias denúncias, estão conforme várias denúncias, estão 
desempenhando atividade- fim). desempenhando atividade- fim). 

Entre as deliberações feitas na Entre as deliberações feitas na 
reunião, acordou-se a importância reunião, acordou-se a importância 
de levar o assunto a público. Assim, de levar o assunto a público. Assim, 
nasceu a proposição de se realizar a nasceu a proposição de se realizar a 
audiência na ALMG, a fim de debater audiência na ALMG, a fim de debater 
o cenário, e buscar soluções . o cenário, e buscar soluções . 

REQUERIMENTOREQUERIMENTO
No dia 3/7/2012, durante No dia 3/7/2012, durante 

reunião da Comissão de reunião da Comissão de 
Administração Pública (CAP), Administração Pública (CAP), 
Rogério Correia obteve aprovação de Rogério Correia obteve aprovação de 
seu requerimento seu requerimento para a audiênciapara a audiência. . 
No dia 10/7, representantes No dia 10/7, representantes 
do SERJUSMIG aproveitaram a do SERJUSMIG aproveitaram a 
audiência sobre o descumprimento audiência sobre o descumprimento 
- por parte do TJMG - de direitos da - por parte do TJMG - de direitos da 
categoria categoria (leia texto na pág.5)(leia texto na pág.5) para  para 
trabalhar pela agilização da data trabalhar pela agilização da data 
(que ainda não foi agendada, mas, (que ainda não foi agendada, mas, 
ESPERAMOS, deve ser no início do ESPERAMOS, deve ser no início do 
segundo semestre). segundo semestre). Aproveitamos Aproveitamos 
para, desde já, convocar TODOS/AS para, desde já, convocar TODOS/AS 
os Servidores(as) da 1ª Instância, e os Servidores(as) da 1ª Instância, e 
os aprovados no último concurso, os aprovados no último concurso, 
para que ajudem a pressionar para que ajudem a pressionar 
(antes e durante a audiência).(antes e durante a audiência).

Escuridão - Situação não menos 
dramática vivem os Eletricitários 
mineiros. Conforme denúncia do 
Sindieletro-MG, Sindicato que 
representa a categoria, após exercer 
o direito de greve, em campanha 
salarial, trabalhadores (efetivos e 
com mais de 20 anos de serviço, além 
de membros da CIPA e dirigentes 
sindicais) estão sendo perseguidos 
e demitidos. Há denúncia, também, 
de que a polícia estaria impedindo a 
entrada de dirigentes sindicais nos 
postos de trabalho. Absurdo!!!

Desrespeito - Os(as) profissionais 
da Educação em Minas também 
denunciam a instauração de 
de Processos Administrativos 
Disciplinares contra trabalhadores 
que participaram da greve da 
categoria em 2011. Reclamam 
que, mesmo os servidores tendo 
cumprido os requisitos acordados 
entre o sindicato da categoria 
(SindUte/MG) e a Secretaria de 
Estado da Educação, passaram a 
responder processos, incluindo 
os que se encontram em gozo de 
direitos previstos na Constituição do 
Estado ou de licença-médica. 

De acordo com o SindUte/MG, 
em várias regiões do Estado, “ao 
realizar consulta com um perito 

médico para validar sua licença-
médica, a primeira questão que o 
trabalhador em Educação tem de 
responder é se participou da greve da 
categoria. Se a resposta for positiva, 
terá de ouvir várias considerações do 
perito, depreciando o movimento; e, 
“coincidentemente”, a licença não é 
plenamente reconhecida”.

BRASIL - E, para além das Alterosas, 
também há companheiros(as) em 
greve, em busca do respeito aos seus 
direitos. Exemplo disso é movimento 
grevista dos colegas Servidores do 
Tribunal de Justiça do Rio Grande do 
Sul (TJRS). 

A categoria, que reivindica 
reajuste salarial; redução da carga 
horária (para 7 horas diárias); auxílio 
alimentação e Plano de Carreiras, 
reagiu prontamente contra uma 
proposta do TJRS - de 2% de reajuste 
salarial e nada mais. Após a reação, 
a proposta da administração do 
Tribunal daquele Estado subiu para 
6.1% - divididos em três vezes: 2,2% 
em julho, 2,79% em outubro e 1% 
em novembro; contra os 43,06% 
de perda salarial apurada em junho 
de 2012. 

O Sindicato que representa 
os(as) colegas gaúchos (Sindjus/
RS), denuncia que a Administração 

do Tribunal, em audiência com 
as entidades de classe, dia 4/7, 
informou, “de forma unilateral”,  que 
mantinha a proposta de 6,1% e não 
negociaria as demais reivindicações, 
pois dava a negociação como 
encerrada. “As entidades nem sequer 
foram recebidas para a mesa de 
negociação, tiveram de ouvir o TJ, em 
pé, numa sala em frente ao gabinete 
da presidência.” 

No dia 9/7, em assembleia 
geral, em Porto Alegre, os gaúchos 
deliberaram que a greve continua.

NOSSO APOIO - O SERJUSMIG 
lamenta as situações denunciadas 
pelos colegas Servidores da Saúde, 
Educação e Eletricitários em Minas; 
e também a dos trabalhadores do 
Judiciário do RS, ofertando-lhes toda 
a solidariedade na luta em defesa de 
seus direitos. 

Para fortalecer este NOSSO 
apoio, endereçamos, aos 
sindicatos representativos dessas 
categorias, Moções de Apoio às 
suas respectivas lutas, desejando 
que tais batalhas resultem em 
soluções equilibradas e justas. 
Leia os documentos que o SERJUSMIG 
enviou às entidades em http://www.
serjusmig.org.br/oficios_temp/
mocoes.pdf

Na oportunidade,  debateu-se  Na oportunidade,  debateu-se  
a situação de falta de pessoal na a situação de falta de pessoal na 
Justiça de 1ª Instância Justiça de 1ª Instância (já apurada (já apurada 
pelo próprio TJMG no relatório pelo próprio TJMG no relatório 
do redesenho, datado de agosto do redesenho, datado de agosto 
de 2007, relembre em nosso de 2007, relembre em nosso 
site).site). Lembrou-se, ainda, que tal  Lembrou-se, ainda, que tal 
cenário é agravado pelo aumento cenário é agravado pelo aumento 
significativo da demanda processual significativo da demanda processual 
(que quadruplicou nos últimos 10 (que quadruplicou nos últimos 10 
anos),anos), realidade que acaba por  realidade que acaba por 

14/6/2012: Sandro 
Abreu (sentado 
à cabeceira da 

mesa), assessor 
do Deputado 

Rogério Correia, 
participa da 

reunião na sede 
do SERJUSMIG.FOTO: Rayssa Fróes



Emendas 38 e 39 (apresentadas à Lei 
de Diretrizes Orçamentárias [LDO] 
pelo Deputado Sargento Rodrigues/
PDT, a pedido de SERJUSMIG, Sinjus-
MG e Sindojus). 

DATA BASE APROVADO  desta 
vez, diferentemente da “novela de 
2011”, o NOSSO PL teve trâmite 
rápido na ALMG, sempre com grande 
pressão do Sindicato e da categoria 
(pessoalmente e online, via emails 
aos deputados). Tramitando em 
Regime de Urgência (metade do 
tempo em prazos regimentais), em 
10/7, o PL foi aprovado nas três 
Comissões; no dia seguinte, 11, 
iniciou os trâmites em Plenário (dois 
turnos). 
Finalmente, em 12/7, após o 2º 
turno do Plenário, veio a VITÓRIA de 
nosso empenho! Parabéns a todos 
que compareceram e enviaram 
emails aos deputados! Agora, basta 
a sanção do Governador.

ESTADO DE GREVE  embora 
UM item (Data-Base) da PAUTA 
UNIFICADA esteja encaminhado, 
ainda há muito pelo que lutar. Por 
isso, o ESTADO DE GREVE continua. 
Queremos ver GARANTIDOS TODOS 
os nossos DIREITOS. 

Por isso, devemos nos manter 
alertas, e a participação de cada um 
é fundamental. Fique “antenado” 
às convocações do Sindicato, 
participe das ações (e contribua na 
conscientização dos/as colegas). Essa 
ágil tramitação do PL da Data-Base nos 
mostra que quanto mais fortes/unidos 
nos mostramos, mais rapidamente 
garantimos êxito! 

12Em Destaque SindForçaSindForça55

Em prol de TODOS os nossos DIREITOS  DIREITOS  
negligenciados,  o ESTADO DE GREVE ESTADO DE GREVE continua! 

A categoria deve se conscientizar e se unir nos movimentos e ações, tudo foi deliberado pela Assembleia (AGE) 
dos(as) servidores(as) da Primeira Instância da Justiça Mineira (realizada em 23/6/2012) 
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RReunidos em Assembleia 
Geral Extraordinária(AGE), 
dia 23/6/2012 (sábado), 

servidores(as) da 1ª Instância 
do Tribunal mineiro (TJMG), 
provenientes de diversas comarcas 
do Estado, tomaram a decisão de 
iniciar um ESTADO DE GREVE (a fim 
de construir, com a categoria, um 
movimento coeso e forte). 

A AGE deliberou, ainda, a 
continuidade das mobilizações da 
PAUTA UNIFICADA SERJUSMIG, 
Sinjus-MG e Sindojus (pela Data-
Base/2012; o Reajuste Escalonado/
RE; e o Prêmio por Produtividade/
PP), entre as ações, movimentos 
na Corte (o que, na última corte 
presidida pelo Desembargador 
Cláudio Costa, em 27/6, trouxe 
importante resultado: votação 
do Projeto de Lei [PL] da NOSSA  
Data-Base/2012, imediatamente 
levado à Casa Legislativa/ALMG, 
com tramitação em REGIME DE 
URGÊNCIA). Além das valiosas 
deliberações, os(as) presentes à 
AGE puderam esclarecer dúvidas e 
ouvir explanações sobre diversos 
temas de interesse da cateria, como:  
negociações entre os Sindicatos e 
o TJMG; movimento UNIFICADO 

SS

23/6/2012: após 
amplos debates e 
esclarecimentos, 

deliberações
são colocadas

em votação.

dos sindicatos; Gratificação de 
Chefia para Escrivães e Contadores 
(GEC); Data-Base/2012;Prêmio 
por Produtividade(PP); Reajuste 
Escalonado (RE); abertura da Carreira 
do Oficial de Apoio; Redesenho da 1ª 
Instância; Plano de Carreira (PC) e 
Promoções Verticais (PVs); e afins.

CORTE - 27/6 - Mobilizada, a 
categoria compareceu à Corte (que, 
CIENTE DA MOBILIZAÇÃO, antes 
mesmo da chegada dos servidores/
as, havia aprovado o PL Data-Base). 
Cobrado sobre a garantia de verba 
suplementar para custear a revisão 
geral anual (Data-Base), Cláudio 
Costa, até então Presidente, afirmou 
que a suplementação seria com 
recursos financeiros do TJMG (que 
ele “deixara garantido”). Mas tal 
verba precisaria ter apontamento da 
fonte via mensagem do Executivo à 
ALMG. 

PL NA ALMG  Assim que saíram da 
Corte (com a promessa de que o PL 
da Data-Base seguiria para a ALMG 
naquele dia, 27/6), representantes 
dos sindicatos seguiram  para a ALMG 
e retomaram ações / negociações 
com parlamentares e assessores 

(que continuaram, persistentemente,  
com apoio e presença da categoria).

No dia 3/7, foi lida, no Plenário 
da ALMG, a mensagem do Tribunal  
fixando a Revisão Geral/2012. O 
SERJUSMIG estava presente, NOSSO 
PL, que recebeu o nº 3.298/12, foi 
publicado no Diário da AL em 5/7. 
O percentual, fixado em 5,1% (com 
retroatividade a 1º/5/2012, dia dA 
nossa Data-Base) foi apurado com 
base no Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA/IBGE), 

SUPLEMENTAÇÃO   Com vista a 
evitar que, neste 2012, houvesse 
“reprise da novela” do ano passado 
(quando a aprovação da Data-
Base ficou “refém” do PL da 
suplementação. Só aprovado em 
1º/11), os sindicatos persistiram em 
negociações na ALMG.  Aconselhados 
sobre a importância de o Executivo 
enviar a mensagem (apontando a 
fonte da suplementação para pagar 
a Data-Base), procuraram o atual 
Presidente, Des. Joaquim Herculano 
Rodrigues. Este, prontamente, 
agendou reunião para 5/7. No 
encontro, informação positiva: 
havia negociado com o Executivo e 
conseguido o envio da mensagem.

5/7 - O SERJUSMIG acompanhou 
a leitura da mensagem do Governo 
na ALMG (“acoplando” ao PL 3257 
- da Suplementação - recursos 
destinados a pagar NOSSA Data-
Base, que foi aprovado, em turno 
único, dia 11/7). Após a leitura, novas 
articulações, bem como reunião no 
gabinete do Deputado Bonifácio 
Mourão/PSDB (Líder do Governo). 
A pauta? Solicitar apoio também às 

DIREITOS negligenciadosDIREITOS negligenciados  levam servidores(as) 

a lotar Audiência Pública na ALMG

SS

Os direitos dos servidores e 
das servidoras do Tribunal 
de Justiça Mineiro (TJMG) 

NEGLIGENCIADOS pela Casa foram 
tema da “Audiência Pública” 
requerida pelo Deputado Sargento 
Rodrigues (PDT) e realizada em 
10/7/2012 na Casa Legislativa 
(ALMG), durante reunião da Comis-
são de Administração Pública (CAP).  

Entre os principais pontos 
abordados estiveram: os direitos 
garantidos pela Lei Complementar 
(LC) nº 105/2008 (como a 
implementação da Gratificação-
Chefia/GEC para Escrivães e 

Contadores; e o Terceiro Grau para o 
cargo de Oficial de Justiça); a Data-
Base/2012; o corte de ponto dos 
servidores da 2ª instância (greve de 
2011); e as Promoções Verticais (PVs) 
atrasadas.

Desde que  soube da “Audiência”, 
o SERJUSMIG se empenhou em 
convocar a categoria, visando a LOTAR 
a ALMG e mostrar a insatisfação 
e a força da categoria. Afinal, um 
dos convidados era o Presidente 
recém-empossado do Tribunal, 
Des. Joaquim Herculano Rodrigues. 
Também convidada, a Presidente 
do SERJUSMIG, Sandra Silvestrini, 

fez parte da Mesa, ao lado dos 
representantes do Sinjus-MG e  do 
Sindojus, respectivamente Robert 
França e Wander C. Ribeiro.  Sandra 
abordou diversos pontos 
importantes e entregou 
informativos detalhando 
as situações que abordou 
(para ler os informativos, 
acesse o site do SERJUMIG). 
O SERJUSMIG parabeniza os 
colegas presentes à Audiência. 
Essas demonstrações de 
UNIÃO, FORÇA e DISPOSIÇÃO 
são essenciais para que 
efetivemos conquistas. 

Vamos, UNIDOS, continuar nossas 
lutas. Sempre denunciando os 
desrespeitos e cobrando soluções. FO
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dessa Comarca, Arilson 
D’Assunção, reivindicaram 
os equipamentos à 
Corregedoria Geral de 
Justiça (CGJ/TJMG). Esses 
coletes serão utilizados 
em diligências externas de 
risco, que expõem a vida 
dos Comissários ao perigo. 
Como exigência para a 
utilização dos coletes, o 

NOSSOS colegas assistiram a um 
curso, ministrado pelos Terceiros-
Sargentos Adriano Contadini e 
Eduardo Benedito, do Centro de 
Segurança (Cesi), do Tribunal de 
Justiça (TJMG), sobre o uso correto 
desse equipamento. O fornecimento 
de colete balístico para todos os 
servidores que realizam diligências 
externas (Assistentes Sociais, 
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SS

iTABIRITOiTABIRITO
3/7  – Em visita à Comarca 

de Itabirito, a Presidente e o 
Vice-Presidente do SERJUSMIG, 
respectivamente Sandra Silvestrini 
e Rui Viana, testemunharam a 
realidade dos NOSSOS colegas. 
Companheiros(as) trabalhando 
em meio a obras, expostos a 
poeira e a fortes odores de 
produtos químicos, entre outros 

por ora, sem condições de uso). 
Isso sem falarmos que o intenso 
barulho; o forte cheiro de tinta e de 
produtos químicos; além da poeira 
por toda a parte, representam 
sérios riscos à saúde daqueles 
que, dia a dia, precisam estar 
naquele ambiente trabalhando. 

Segundo o relato dos(as) 
Servidores(as), a obra, que 
teve início há cerca de 20 
dias, tem previsão de término 
somente daqui a três meses. 
Outra queixa dos/as colegas de 
Itabirito é referente à situação 
da 2ª Vara. Criada em 2008 pelo 
Tribunal de Justiça (TJMG), até 
o momento, tal Vara ainda não 
foi instalada. Além de verificar a 
realidade dos companheiros(as), 

os representantes do NOSSO 
Sindicato aproveitaram a visita para 
esclarecer dúvidas sobre o Reajuste 
Escalonado; Gratificação Chefia 

de Escrivães e Contadores (GEC); 
Data-Base; Promoção Vertical (PV); 
Plano de Carreiras; Prêmio por 
Produtividade e Redesenho, além 
de reiterar a importância de TODOS 
terem consciência sobre o ESTADO 
DE GREVE da categoria. 

SS

SS

CONTAGEMCONTAGEM
Também em 25/6, o 2º Vice-

Presidente do NOSSO Sindicato, Rui 
Viana, acompanhado do funcionário 
Franklin Almeida (Filiação/
Presidência), prestigiou e aplaudiu a 
conquista de cinco coletes balísticos 
dos Comissários da Comarca de 
Contagem. Os NOSSOS colegas, por 
meio do Comissário Maurício Quirino 
dos Santos e do Juiz-Diretor do Foro 

PASSA TEMPOPASSA TEMPO
25/6 - O 1º Vice-Presidente do 

SERJUSMIG e da Federação Nacional 
dos Servidores do Poder Judiciário 
nos Estados (Fenajud), Luiz 
Fernando Souza, marcou presença 

na Comarca de 
Passa Tempo. Nesta, 
ele pôde verificar  
condições de trabalho 
dos(as) Servidores(as) 
e aproveitou para 
esclarecer dúvidas.

Luiz Fernando respondeu a 
questionamentos sobre Promoção 
Vertical (PV); Plano de Carreiras; 
Vale-Lanche; Gratificação Escrivães 
e Contadores (GEC); 3º Grau dos 
Oficiais de Justiça (ADI impetrada 
pelo Estado de Minas Gerais 
e Edital de Concurso para 2º 
grau); PEC 190/2007; Data-Base; 
liberação da carreira de Oficial de 
Apoio; Redesenho; Prêmio por 
Produtividade; Orçamento Público 
do TJMG e do Estado de Minas 
Gerais (cortes no orçamento em 
2011); e pagamentos realizados 
pelo Tribunal da URV e parcelas 
atrasadas da PV 2006, entre outros. 

Os(as) Servidores(as) lamen-
taram a ausência de juiz na Comarca, 
o que provoca acúmulo de trabalho 
e atraso nas resoluções de conflito.

 Além disso, denunciaram o 
excesso de trabalho em razão do 
reduzido quadro de pessoal, bem 
como das más condições físicas 
(espaço insuficiente tomado por 
grande número de processos, falta 
de ar condicionado/ excesso de 
calor). 

transtornos. Os representantes do 
Sindicato estavam acompanhados 
do funcionário Franklin Almeida 
(Filiação/Presidência). 

Conforme observaram, a 
obra no prédio do Fórum (como 
a instalação de um elevador) visa 
a garantir melhor acessibilidade 
aos usuários. Evidentemente, o 
NOSSO Sindicato não questiona a 
necessidade e a importância das 
reformas. Questionamos, isto sim, 
a carência de melhor planejamento 
e adequação na realização delas 
(exemplo disso é a falta de 
banheiros: antes, dois banheiros 
eram utilizados pelo público e 
pelos/as servidores/as, mas foram 
totalmente quebrados, estando, 
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Psicólogos, Comissários da Infância 
e da Juventude e Oficiais de Justiça), 
atividades estas consideradas de 
risco, é uma reivindicação antiga 
do SERJUSMIG, bem como o 
treinamento sobre a abordagem e 
defesa pessoal. 

O NOSSO Sindicato reitera a 
necessidade de que essa medida 
seja estendida a TODAS as comarcas 
mineiras e cargos citados acima, 
em função de ser, sem dúvidas, 
um instrumento importante na 
proteção física desses Servidores 
que arriscam a vida no cumprimento 
das determinações Judiciais. O 
SERJUSMIG parabeniza o empenho 
dos Servidores Maurício Quirino 
e Hebert Neiva (Betinho), e do 
Juiz Arilson D’Assunção, nessa 
importante conquista. 

CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS e FRUTALCONCEIÇÃO DAS ALAGOAS e FRUTAL
13/7 – O Vice-Presidente do 

SERJUSMIG, Rui Viana, compareceu às 
Comarcas de Conceição das Alagoas 
e Frutal, para verificar as condições 
de trabalho dos(as) servidores(as). 
Acompanhado do funcionário Franklin 
Almeida (Filiação/Presidência), em 
ambas as Comarcas, Rui esclareceu 
dúvidas referentes a Data-Base; 
Reajuste Escalonado, abertura 
da carreira do Oficial de Apoio;

Vale-Lanche; Promoção Vertical(PV), 
Prêmio por Produtividade (PP), 3º 
grau para Oficiais de Justiça e entrega 
de ofícios e diligências. Em FRUTAL, 
Rui foi recebido pelo Diretor do 
Foro, Juiz José Roberto Poiani. Na 
oportunidade, relatou a precária 
estrutura do edifício; o adoecimento 
dos(as) Servidores(as); a entrega de 
ofícios por Oficiais de Justiça, além 
de pedir empenho na resolução de 
outros conflitos da Comarca. 

Em CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, 
uma grave situação: a Comarca 

conta com apenas dois 
Oficiais de Justiça, que se 
sobrecarregam para cumprir 
mandados. Em razão desse 
entre outros problemas, 
o SERJUSMIG oficiou  o  
TJMG, solicitando urgente 
busca de soluções para a 

Comarca. O Tribunal reconheceu 
tais urgências, mas disse que, por 
ora, “a Casa não tem como atender 
a todos esses juízos apontados”, 
uma vez que, lamentavelmente, há 
comarcas em pior situação e  Veja 
fotos/ofícios entregues no site 
www.serjusmig.org.br SS

FRUTALFRUTAL

CONCEIÇÃO DAS ALAGOASCONCEIÇÃO DAS ALAGOAS
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SERJUSMIGSERJUSMIG participa de Congresso participa de Congresso sobre Direito Sindical - sobre Direito Sindical - da OAB/MGda OAB/MG

Notícias da Previdência: José Prata José Prata 

minitra palestra em Juiz de Foraminitra palestra em Juiz de Fora

Em parceria com a Escola 
Judicial Desembargador 
Edésio Fernandes (Ejef), do 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais 
(TJMG), o SERJUSMIG organizou,  
dia 29/5/2012, em Juiz de Fora, 
a palestra “Aposentadoria e seus 
Efeitos”. 

Palestrante
A palestra do Economista 

(especialista em Previdência e 
consultor do SERJUSMIG), José Prata 
de Araújo, foi ministrada para cerca 
de 100 Servidores e Servidoras
de Juiz de Fora e Comarcas da 
região.

Esclarecimentos
Na oportunidade, os 

Vices-Presidentes do NOSSO 
Sindicato, Luiz Fernando e Rui 
Viana,  aproveiram para prestar 
esclarecimentos sobre sobre 
Promoção Vertical (PV), abertura 
da carreira do Oficial de Apoio; 
URVs; Data-Base/2012; Reajuste 
Escalonado e Gratificação de Chefia 
para Escrivães e Contadores (GEC). 

Além da presença de 
Luiz e Rui, a Palestra contou, 
também, com a participação do 
Diretor- Secretário do SERJUSMIG 
(Escrivão em Juiz de Fora), José 
Teotônio Pimentel Gouvêa. 

SS

A “Comissão de Combate ao 
Assédio Moral SERJUSMIG/Sinjus-
MG” participou do “3º Seminário 
sobre Assédio Moral no Trabalho”. 
O evento foi realizado no dia 
5/6/2012, entre 9 e 17 horas, no 
Auditório da Reitoria da UFMG 
(Campus Pampulha). 

NOSSA PALESTRA
O psicólogo Arthur Lobato, 

representando a NOSSA Comissão, 
foi um dos palestrantes, no Painel 
sobre “Ações sindicais na luta 
contra o Assédio Moral”. Segundo 
os organizadores, tal palestra 
objetivou debater as formas 
de combate ao Assédio Moral 
promovidas pelos sindicatos. O 
propósito foi possibilitar a troca 
de experiências e o acúmulo de 
conhecimentos, a fim de fortalecer 
a luta contra “esse mal”. 

O seminário foi gratuito 
e aberto ao público. Além de 
Lobato, Rui Viana (Vice-Presidente 
do SERJUSMIG) e Robert França 
(Coordenador-Geral do Sinjus-
MG) também compareceram 
representando a NOSSA Comissão. 

RIQUEZA
O Seminário, contou ainda com 

palestra da Dra. Margarida Barreto 
(Médica do Trabalho e uma das 
maiores especialistas brasileiras 
no tema assédio moral). O evento 
é uma promoção do Sindicato 
dos Técnico-Administrativos em 
Educação da UFMG/Cefet-MG/
UFVJM/IFMG (Sindifes) em parceria 
com o Sindicato dos Professores 
de Universidades Federais de Belo 
Horizonte e Montes Claros (Apubh). 

Este é o segundo ano 
consecutivo em que a NOSSA 
Comissão participa da atividade. 
Anteriormente,porém, havia sido 
apenas ouvinte e, neste 2012, com 
muito orgulho, integrou o grupo de 
palestrantes convidados. 

Assédio Moral, NÃO! NOSSA ComissãoNOSSA Comissão 

faz palestra em Seminário na UFMGfaz palestra em Seminário na UFMG

A Presidente e os Vice-Presidentes 
do SERJUSMIG, respectivamente 
Sandra Silvestrini, Luiz Fernando 

Souza e Rui Viana, participaram do 
“1º Congresso Nacional de Direito 
Sindical da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB)”. 

O evento foi realizado nos 
dias 28 e 29/6/2012, e contou 
com a participação de renomados 
palestrantes. 

ASSUNTOS VALIOSOS
Na pauta da atividade, temas 

de extrema relevância para o 
movimento sindical. O SERJUSMIG 
destaca, no primeiro dia, a palestra 
“O Movimento Sindical como 
Instrumento de Transforma-
ção Democrática a partir da 
Constituição de 1998”, que trouxe 
valiosa contribuição ao crescimento 
de nossa consciência político-
sindical, além de ter permitido 
momentos de ricos debates entre 
os participantes.

GREVE EM PAUTA
Na segunda etapa do evento,  

dia 29/6, alguns assuntos também 
chamaram mais a atenção de 
NOSSOS representantes, como 
“Terceirização”; “Direito Sindical 
e o Servidor Público”; “Greve e 
Negociação Coletiva à Luz da 
Convençao 151 da OIT”. Nesta 
palestra, foi dada ênfase às decisões 

que têm prevalecido em relação às 
greves de servidores públicos. Dado 
importante e valioso para NÓS, 
servidores e servidoras do Judiciário 
Mineiro, que, ora, estamos em 
ESTADO de GREVE!

Evento debateu temas de extremo interesse para nós, servidores, como
terceirização, Direito Sindical,  Greve e Negociação Coletiva 
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INTEGRAÇÃO II: 
SERJUSMIG e Dra. Sarah Campos,

 da Comissão Sindical da OAB

INTEGRAÇÃO: dirigentes do 
SERJUSMIG se encontram com um
dos Coordenadores do Sindicato 
da Justiça Federal (Sitraemg),  
companheiro
Hebe-Del-Kader Bicalho 
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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

Lutas diversas pelos NOSSOS DIREITOS: DIREITOS: 

Vigília, AGE, Corte, ALMG ...
Tenda Vígilia, na porta 
do TJMG - 18/6/2012 20/6

Mobilizações na
Corte do TJMG
27/6/2012:

SERJUSMIG cobra medidas
ao Presidente eleito e ao, 
então, ainda Presidente.

 

AGE delibera início do 
ESTADO DE GREVE

23/6/2012

Ações na ALMG
25/6/2012

5/7

10/7/2012
MANHÃ

TARDE

NOITE

11/7/2012

ITABIRITO

12/7/2012
Data-Base / Votação Final - Plenário - 2º Turno

Plenário - 1º Turno / Data Base

LUTAS em prol
dos PLs da NOSSA Data-Base, 

da Suplementação e 
das Emendas à LDO
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