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Opinião

QUE CALOR!
SERJUSMIG volta a alertar 
TJMG para a necessidade de 
ações preventivas, antes da 
efetiva chegada do Verão,
a fim de sanar situações de 
calor excessivo,  em diversas 
comarcas/setores, que
dificultam a execução das
tarefas dos profissionais
da Casa.
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SindForça
NA TV
Situação caótica das 
Varas Criminais que atendem 
aos casos relacionados à 
Lei Maria da Penha, em
Belo Horizonte, é abordada em 
duas edições do programa
“Segurança e Cidadania”. Vice 
Luiz Fernando é um dos
entrevistados.

...................... Página 3

SindForça
PL 3342/2012 
16/10/2012:
SERJUSMIG ministrou, 
no Fórum Lafayette, 
uma palestra sobre o 
projeto do TJMG e o 
Substitutivo do NOSSO 
Sindicato. O PL 3342/2012 
altera os quadros dos cargos 
em comissão do Tribunal.

.............................................................................................. Páginas 4, 5 e 6

PL 3342/2012
SERJUSMIG volta a se reunir 
com representantes 
da administração.

...................... Página 7
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Que calor! Falta de planejamento preventivo e
“promessa” de verão “sufocante” já afligem! 
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Dia do ServidorDia do Servidor
herói de sempre

SS

NNo dia 28 de outubro, 
comemora-se o “Dia do 
Servidor Público” e o 

SERJUSMIG não poderia deixar esta 
edição do “NOSSO mês” passar 
sem uma homenagem a cada um  
de seus bravos representados, não 
é mesmo?

A todos os companheiros 
e companheiras da Justiça 
mineira,  que, a despeito das 
dificuldades cotidianas; da falta 
de equipamentos e espaços 
físicos adequados nos fóruns do 
Judiciário; dos salários aquém 
do merecido; do fato de nem 
sempre terem reconhecimento 
pelo esforço, a dedicação e o zelo 
com que desempenham suas 
atribuições, insistem, persistem 
na prestação de um serviço de 
qualidade à sociedade.

Que, apesar de todas as 
adversidades, acham forças para 
melhorar o  ambiente de trabalho! 
Que não se acomodam, mas, em 
vez disso, LUTAM para modificar 
este quadro, na esperança 
de um Judiciário melhor, que 
dignifique e valorize sua massa de 
trabalhadores, e sirva bem a todos.

Aos Servidores e Servidoras 
ativos(as) e aposentados(as) 
que não se omitem à luta, 
comportando-se como verdadeiros 
guerreiros e guerreiras, prontos(as) 
a somar forças e a se integrar às 
batalhas; que não desistem diante 
dos obstáculos; ao contrário, 
encontram forças ante os desafios; 
e que, sabendo que nada é 
impossível, acreditam, E FAZEM!

Vocês, heróis e heroinas de 
todo dia, recebam a homenagem 
do SERJUSMIG pela data, pela 
garra, pela postura! Parabéns 
Companheiros e Companheiras! 
VOCES SÃO VITORIOSOS NATOS!
 

Sandra Silvestrini
Presidente do SERJUSMIG

“Dia do Servidor Público 2012”

HHá tempos o SERJUSMIG 
tem batido em uma tecla: 
PREVENÇÃO no Tribunal de 

Minas (TJMG)! É fato que há muito a 
ser feito, o tempo urge e os recursos 
(dizem sempre) escasseiam. Então, 
neste outubro, MÊS do SERVIDOR, 
cientes de que, nem tudo o que há 
para ser feito o TJMG terá condições 
de, imediatamente, executar, o 
SERJUSMIG vem, novamente, fazer 
um alerta em prol da PREVENÇÃO. 

Como todos que acompanham 
NOSSO site sabem, as queixas 
referentes ao calor excessivo em 
diversos setores/comarcas/fóruns 
têm se proliferado. no âmbito 
do TJMG. Mas, como qualquer 
pessoa de bom-senso, e mesmo 
não sendo especialista na área, 
deve compreender, a temperatura 
ambiental, no local de trabalho, 
é fator primordial para o bom 
desempenho das atividades 
profissionais. 

Há, inclusive, norma técnica 
(disponível em nosso site) do 
Ministério do Trabalho (MTE) sobre 
a adequação da temperatura 
ambiental em locais de trabalho. 
Estaria o TJMG considerando isso 
no momento da construção, ou 
reforma, dos prédios que abrigam 
os fóruns da Justiça mineira? 

O Verão ainda nem chegou e, na 
maioria das regiões brasileiras, já se 
sente o “peso”  que a estação mais 
quente do ano deverá ter neste 
2012. Ora, vejamos: se antes mesmo 
do início oficial do Verão houve, no 
TJMG, profissionais de comarcas/
setores sentindo vertigens e tendo 
oscilações de pressão (entre outros 
sintomas físicos) em razão da falta 
de aclimatação adequada em seus 
locais de trabalho, o que poderá 
acontecer no auge do Verão?

A hora é agora, TJMG!
É por isso que, MAIS UMA VEZ, 

o SERJUSMIG insiste em alertar 
o Tribunal para que, pelo menos 
em relação a este ponto (calor 
excessivo/aclimatação adequada), 
“ainda está em tempo de a Casa 
adotar a postura mais adequada e 
assertiva: PREVENIR! É começando 
a agir IMEDIATAMENTE, a fim de 
detectar em que comarcas/setores 
estão os problemas mais sérios 
relacionados ao calor excessivo, 
que se poderá traçar as melhores 
estratégias para sanar tais situações. 
Assim, quando calor apertar ainda 
mais ( o que se percebe a cada ano), 
provavelmente,  a solução será 
mais tranquila, rápida e satisfatória. 

Uma boa forma de iniciar tal 
apuração, seria se valer de algumas 
das denúncias que o SERJUSMIG 
recentemente expôs, relacionadas 
à falta de (equipamento) condi-
cionamento adequado de ar nas 
comarcas de Passos, Pouso Alegre, 
Contagem e no Juizado de Consumo 
de BH, entre outros locais. Mas isto 
seria só um “passinho”. O TJ precisa 
mesmo de ferramentas profissionais 
de apuração. Mas estas devem ser 
utilizadas no tempo adequado. 

No tempo certo
É preciso apurar com 

antecedência, para corrigir em 
tempo hábil, evitando transtornos 
que, em vez de amenizar agravam 
ainda mais cenários já “conturbados” 
(como, por exemplo, reformar 
e/ou instalar equipamentos de 
condicionamento de ar em pleno 
verão, como já ocorreu - e TAMBÈM 
DENUNCIAMOS). E então, TJ? O 
momento é tardio, sabemos!  Mas 
antes tarde .... O SERJUSMIG, 
espera que o TJMG aproveite este 
pouco tempo que resta antes da 
“inauguração oficial do Verão 2012’ 
para, efetivamente, inaugurar uma 
nova linha de ação, onde, enfim, a 
palavra de ordem seja: PREVENIR!



SindForçaSindForça33

SERJUSMIG SERJUSMIG na TV

PL 3342/2012 - SERJUSMIG PL 3342/2012 - SERJUSMIG profere palestra no Fórum Layette

SS

MMinistrar palestra sobre 
o Projeto de Lei (PL) 
3342/2012, de autoria 
do Tribunal de Justiça de 

Minas (TJMG), e o Substitutivo que o 
NOSSO Sindicato propôs a tal, a fim 
de esclarecer dúvidas em relação 
a ambas as propostas. Foi com tal 
propósito que, no dia 16/10/2012, 
a Presidente e o 1º Vice-Presidente 
do SERJUSMIG, respectivamente 
Sandra Silvestrini e Luiz Fernando 
Souza, compareceram ao Salão do 
Júri do Fórum Lafayette.

 Na oportunidade, os(as) colegas 
presentes puderam também fazer 

considerações em relação ao PL e 
ao Substitutivo.

Sandra e Luiz Fernando 
deixaram claro que, além do 
Substitutivo, temos outra frente 
de lutas: a Casa Legislativa (ALMG), 
onde o PL já se encontra (distribuído 
à primeira Comissão: Constituição e 
Justiça/CCJ). 

O Projeto do TJMG
O PL 3342/2012 altera os 

quadros de cargos de provimento 
em comissão da Secretaria do 
Tribunal e da Justiça de Primeiro 
Grau. Ou seja, a sua aprovação 

afetará o cotidiano profissional de 
diversos(as) colegas, sobretudo 
dos atuais Técnicos de Apoio 
Judicial e Oficial de Apoio Judicial. 
Portanto, conhecê-lo, assim como 
compreender o Substitutivo 
proposto pelo NOSSO Sindicato, é 
extremamente importante. 

Lembramos que dois pontos do 
NOSSO Substitutivo já receberam 
aquiescência do Presidente do 
TJMG, em uma das reuniões (dia 
29/8) que o SERJUSMIG teve, na 
Casa, para tratar do tema, são 
eles: 1) garantia expressa (que 
não consta do PL) do direito 
adquirido dos atuais titulares de 
Secretaria e Contadoria (Escrivães e 
Contadores); 2) adequação da carga 
horária daqueles que, a partir da 
Lei, serão promovidos à Classe B do 
cargo de Oficial de Apoio (6 horas). 

Sim, porque, conforme já 
dissemos, o PL também interfere 
na Carreira do Oficial de Apoio. 
Em NOSSO Substitutivo, insistimos 
também que NÃO SEJA MAIS

EXIGIDO, especificamente, 
o Curso de Direito e/ou Ciências 
Contábeis para a Promoção do 
Oficial de Apoio à Classe B, uma 
vez que outras graduações (como 
as aceitas para todos os demais 
cargos, de 1ª e 2ª Instâncias) 
também enriquecem e aperfeiçoam 
o trabalho da Justiça.

Com essa palestra, também 
proferida nos Encontros Regionais 
e, resumidamente, no “14º 
Encontro de Delegados”, o 
SERJUSMIG espera ter contribuido 
para ampliar os esclarecimentos 
dos Servidores(as) sobre as duas 
proposições (PL e Substitutivo 
SERJUSMIG), pontuando motivações 
e conseqüências de ambas, e 
realertando os servidores(as) sobre 
a importância e a necessidade de a 
categoria se manter atenta e unida 
em todas as mobilizações em prol 
do Substitutivo e/ou de possíveis 
futuras emendas que sejamos 
levados a apresentar, no Legislativo 
mineiro, à proposta do TJMG.

Projeto em tramitação na ALMG vai afetar cotidiano profissional de diversos(as) servidores, queremos NOSSO substitutivo!

Precariedade das Varas 
Maria da Penha de BH
foi tema de duas
edições do 
programa 
“SEGURANÇA 
e CIDADANIA”

NNos domingos, 21/10/2012 
e 4/11/2012, o programa 
“Segurança e Cidadania” 
expôs aos mineiros a grave 

situação enfrentada, em Belo 
Horizonte, pelas Varas especializadas 
nos crimes enquadrados na 
chamada “Lei Maria da Penha” em 
Belo Horizonte (as Varas Criminais 
13ª; 14ª e a recém-instalada 
15ª). 

Entrevista I
Na edição de 21/10, o programa 

contou com entrevista do Vice-
Presidente do SERJUSMIG (também 
Vice da Federação Nacional 
dos Servidores do Judiciário nos 
Estados/Fenajud), Luiz Fernando 

Souza. Ele abordou a precariedade 
e as dificuldades enfrentadas nas 
citadas Varas (a entrevista, exibida 
aos 8 minutos do programa, está 
disponível também, no site do 
SERJUSMIG), baseando-se em dados 
do próprio Tribunal de Justiça de 
Minas (TJMG), como, por exemplo: 
“em 2009 (ano da instalação das 
duas primeiras Varas), entre junho 
e dezembro, foram distribuídos, na 
13ª Vara, 3943 processos. 

No ano seguinte (2010), o 
número de casos apresentou um 
aumento de 4 mil para 21.272 
processos (CINCO vezes mais). 

A esses, foram somados 9.038 
processos em 2011. Na 14ª Vara, 
a situação é igualmente grave: no 

mesmo período em 2009, 3.934 
processos. Em 2010, esse número 
aumentou para 21.451 casos, 
além de mais 8.712 processos em 
2011. Em cada Vara, apenas ONZE 
servidores para lidar com MILHARES 
de processos. Em junho deste 2012, 
quando o acervo de ambas as Varas 
apontava cerca de 42 mil casos, o 
TJMG  instalou a 15ª Vara Criminal 
– a terceira dedicada à apreciação 
de processos relacionados à Lei 
Maria da Penha, porém não houve 
acréscimo no quadro de pessoal da 
Primeira Instância.

Entrevista II
Já na edição de 4/11, o programa 

contou com entrevista do Dr. Bruno 
Reis, Presidente da Comissão 
Sindical da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB), que também falou 
sobre a lamentável situação das 
Varas e a necessidade de adoção 
de medidas urgentes para garantir 
a qualidade na prestação desse 
serviço às vítimas.

Prestígio e agradecimento
Aliás, vale lembrar que o Dr. 

Bruno e o Presidente da entidade  
que produz o “Segurança e 
Cidadania” - Sindicato dos 

Servidores da Policia Civil (Sindpol-
MG), companheiro Denílson 
Martins, parceiro do SERJUSMIG em 
diversas lutas sindicais, prestigiaram 
o “14º Encontro de Delegados 
Sindicais” (leia páginas 4, 5 e 6). 
Denilson, inclusive, fez a cobertura 
televisiva de parte da programação 
do NOSSO evento.  Aproveitamos 
para agradecer a presença e a 
participação  de ambos, que muito 
nos honraram.

Periodicidade
Conforme já noticiamos, o 

“Segurança e Cidadania” é fruto 
de mais uma parceria entre o 
SERJUSMIG e o Sindpol-MG. O 
programa é uma ferramenta extra 
de mídia eletrônica comercial que, 
uma vez por mês, vamos usar para 
divulgar aos mineiros importantes 
questões afetas ao cotidiano do 
Poder Judiciário Estadual, sob a 
NOSSA ótica. 

O “Segurança e Cidadania”  é 
exibido aos domingos, das 9h15 às 
9h45, no canal 7 da TV aberta (Band 
Minas).  Então, companheiro(a), 
divulgue, acompanhe e participe 
com opiniões, sugestões para 
imprensa@serjusmig.org.br ou 
comunicacao@serjusmig.org.br). SS



Dornelles, especialista em medicina 
do trabalho, e pesquisador do Lab-
oratório de Psicodinâmica do Tra-
balho da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRS),  assessor 
médico de diversos sindicatos. Ele 
apresentou os resultados de uma 
pesquisa realizada com servidores/
as da Jus  ça Federal no RS sobre 
“Adoecimento do Servidor Público 
e Teletrabalho”. Foram citados vári-
os fatores que provocam adoeci-
mento, como: informa  zação, tel-
etrabalho, estresse, discriminação, 
não realização de pausas e outros. 

De acordo com o Dr. Rogério, 
registrou-se expressivo acréscimo 
de profi ssionais que usam 
calmantes, an  depressivos e afi ns 
em seu co  diano. Some-se a isto, 
a “obsessão” em cumprir metas. 
“Fazer pausas durante o expediente 
é fundamental para a saúde mental 
e visual. Parar por 10 minutos, a cada 
50  trabalhados, é o recomendado 
para manter a qualidade de vida dos 
trabalhadores, além de contribuir 
para afastar doenças”, ressaltou. 

Na sequência, a palestra 
“Orçamento do TJMG”,  proferida 
pelo Economista Fabrício Cruz, 
da Subseção SERJUSMI/ Sinjus 
do Departamento Intersindical 
de Esta  s  cas e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese).  Ele 
esclareceu as fases de formatação 
do orçamento; prazos e limites 
estabelecidos em Lei; e fez uma 
minuciosa análise do orçamento 
2013 do TJMG (que tramita na 
ALMG desde 28/9). 
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14º Encontro de Delegados 14º Encontro de Delegados  
pela  interatividade  e  pelo  
Injeção de ânimo já no primeiro 

momento, com a palestra 
motivacional “A Fórmula 

Mágica do Sucesso”, conduzida 
pelo premiado Mágico mineiro 
Renner, durante a abertura do “14º 
Encontro de Delegados Sindicais 
do SERJUSMIG”, na noite da 
quinta-feira, 25/10/2012. 

O evento foi realizado entre 25 
e 28/10/2012 (quinta a domingo), 
no Hotel Tauá (Caeté), com a 
presença de mais de 400 servidores 
e servidoras, representantes de 
Comarcas da Primeira Instância 
do Judiciário Mineiro (TJMG). 
Antes da palestra motivacional, os 
delegados e delegadas sindicais 

já haviam acompanhado a 
apresentação do  Harmonia Grupo 
Musical (que executou o Hino 
Nacional)  e votado o Regimento 
Interno que norteria todo o evento. 
A  Presidente do SindUte e da 
CutMG, Beatriz Cerqueira (Bia) e 
o Deputado Federal Padre João 
(PT) prestigiaram a cerimônia de 
abertura, que terminou às 21h30.

A “magia” esteve no
ar desde o primeiro

momento.  E, no 
decorrer das atividades, 

a fórmula do sucesso
foi se solidifi cando.

Parabéns, 
delegados(as)!

25/10 - Abertura

Na sexta-feira, 26/10, as 
atividades tiveram início 
às 9 horas, com a palestra 

“A terceirização no Judiciário 
como forma de precarização 
laboral: Estratégias de combate e 
resistência”, ministrada pelo Doutor 
Maximiliano (Max) Nagl Garcez 
(Mestre em Direito das Relações 
Sociais pela Universidade Federal 
do Paraná/UFPR). O companheiro 
Ednaldo Martins (foto na pág. 8), 
Vice-Presidente do SindJus-SE, 
integrou esta Mesa de debates. 

O especialista pontuou também 
os prejuízos que o abuso da 
terceirização traz aos serviços e 
servidores públicos; bem como 
citou possibilidades de estratégia 
para se tentar resistir a tal abuso.

Greve
Na sequência, voltou à “cena” 

um tema que o SERJUSMIG tem, 
frequentemente, colocado em 
pauta, com propósito de ampliar a 
conscientização e os conhecimentos 

26/10 - Primeiras palestras e Debates
da categoria “A Greve no Serviço 
Público”. Nesse painel, a fim 
incentivar uma abordagem mais 
ampla, o Sindicato convidou três 
palestrantes. A Advogada recém-
contratada para reforçar a equipe de 
Assessoria Jurídica do SERJUSMIG 
Sarah Campos (mestranda em 
Direito Administrativo pela UFMG 
e integrante da Comissão de 

Nacional/Fenajud) e Hebe-Del 
Kader Bicalho (Coordenador-Geral 
do Sindicato dos Trabalhadores do 
Poder Judiciário Federal em Minas /
Sitraemg e Coordenador de Políticas 
Permanentes da Federação Nacional 
dos Trabalhadores do Judiciário 
Federal e Ministério Público da 
União/Fenajufe). A explanação 
de Hebe foi prestigiada pela sua 
companheira na Coordenação 
do Sitraemg, Lúcia Bernardes e 
pelo Presidente da Assojaf-MG, 
Welington Gonçalves (foto pág. 8) 

Em suas explanações, os 
palestrantes, abordaram, entre 
outras questões: Estágio Probatório 
e Greve; falta injustificada; corte 
de ponto; percentual de servidores 
em plantão durante os movimentos 
grevistas; legislação; projetos 
ora em tramitação em Brasília; 

Pausas  de 10 minutos,
a cada 50 minutos 
trabalhados, são 

fundamentais à saúde 
mental e visual dos

profi ssionais, alertou 
o especialista.

SS

a importância do Ponto Paralelo 
organizado pelos sindicatos e 
“Fundo de Greve”. Hebe e Valter 
deram testemunhos do que 
enfrentaram em seus recentes 
movimentos. A Dra. Sarah, por sua 
vez, fez uma avaliação sobre recentes 
decisões Judiciais relativas a greves 
dos Servidores. Os palestrantes 
ressaltaram a importância do 
debate sobre o tema, ante os 
constantes ataques, tentativas de se 
inviabilizar o exercício deste direito. 
Às 12h, almoço.

Saúde e Orçamento do TJMG
Por volta das 14h, teve início a 

palestra ministrada pelo Dr. Rogério 

Direito Sindical da OAB/MG) e dois 
companheiros de entidades sindicais 
que, recentemente, comandaram 
movimentos grevistas: Valter Assis 
Macedo (Servidor do Judiciário 
do Rio Grande do Sul/RS há 25 
anos; Oficial Escrevente do TJRS, 
Coordenador-Geral do Sindjus-RS 
e Presidente da NOSSA Federação 

Hebe-Del Kader

Fabrício Cruz

Sarah 
Campos

Valter 
Assis
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14º Encontro de Delegados do SERJUSMIG  é marcado 
 alto  nível  dos   debates
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27/10 -  AGE

No sábado, 27/10,  às 8h30, 
o Economista José Prata 
de Araújo, Especialista em 

Previdência Social, e Consultor 
do SERJUSMIG sobre o tema, 
conduziu a explanação a respeito da 
“Previdência do Servidor Público”. 
As regras de aposentadoria que 
se aplicam a cada caso (servidores 
antigos e novatos), os cuidados que 
se deve ter com a aposentadoria 
especial e muitos outros aspectos 
deste, “conturbado” tema, foram 
esclarecidos.Na sequência, já 
em segunda chamada (conforme 
determinação do edital) teve início 
a Assembléia Geral (AGE) do evento. 

Contas
Na AGE, transparência na 

apresentação das contas do 
SERJUSMIG (de setembro a 
dezembro/2011 e de janeiro a 
agosto de 2012), apresentadas pela 
Presidente do Sindicato, Sandra 
Silvestrini (acompanhadas em telão 
e  impresso distribuido). 

A seguir, a palavra foi concedida 
à Presidente do Conselho Fiscal do 
SERJUSMIG, Maria Auxiliadora A.S. 
Teixeira, para a leitura do parecer do 
órgão sobre as contas.

Apresentadas pela 
Presidente Sandra,

as contas foram
aprovadas sem
nenhum voto

contrário.

O Fundo de Greve
do SERJUSMIG

fi cou para depois.  A
Forma de concretizá-lo
deve ser defi nida em 
AGE futura, após a

edição de uma cartilha
de esclarecimento.

Deputado
Federal 
Padre 
João

Humberto
Lucchesi

SS

Para proferir a última palestra 
da sexta-feira, o renomado 
jurísta, membro do Conselho 

de Desenvolvimento Econômico 
e Social (CDES); Presidente da 
Comissão Nacional de Relações 
Internacionais da OAB; e Vice-
Presidente Nacional do Consejo de 
Colegios y Órdenes de Abogados 
del Mercosur, advogado César 
Brito. Com extrema eloquencia e 
propriedade, o especialista fez uma 
abrangente “Análise do Judiciário”. 

26/10: Olhos no Judiciário

Dr.
César 
Brito

Nesta Mesa, presença do Dr. Bruno 
Reis, Presidente da Comissão 
Sindical da OAB.  

Em sua explanção, avaliada 
pelos participantes como uma 
das melhores palestras do “14º 
Encontro”,  César Brito analisou, 
entre outras questões, a postura 
dos  chamados “operadores do 
Direito”; falou dos riscos e prejuizos 
do afastamento destes em relação 
à sociedade.  O jurista lembrou 
que, desde a Faculdade, há uma  
equivocada tendência a certo 

“endeusamento” daquele que opta 
pela carreira jurídica. Alertou, ainda, 
para o fato de as boas faculdades 
nem sempre serem acessíveis a 

todos, apontando, com exemplos 
contundentes, os malefícios desse 
cenário desigual. As atividades da 
foram encerradas às 19h30. 

Na seqüência, os(as) presentes 
puderam tirar dúvidas, apresentar 
sugestões e críticas sobre os 
apontamentos feitos. Logo após, 
passou-se ao processo de votação. 
As contas foram aprovadas pela 
quase totalidade dos presentes 
(nenhum voto contrário e seis 
abstenções).

Além de Sandra e Maria 
Auxiliadora (respectivamente, 
presidentes da Diretoria Executiva 
e do Conselho Fiscal),  a Mesa de 
Prestação de Contas contou com 
a Diretora Financeira, Tatiana 
Correa Borges; o Subdiretor 
Financeiro, Alípio de Faria Braga; 
o Vice-Presidente do Conselho 
Fiscal, Ênio de Sena Gomes Júnior; 
e a Conselheira Fiscal Secretária: 
Jorcelina Aparecida Ferreira.

Após as contas, Sandra colocou 
em debate e votação o outro item 
do Edital: constituição, ou não, do 
“Fundo de Greve” SERJUSMIG. 
Assunto  que já havia sido abordado 

pelo  palestrante Valter A. Machado 
(Coordenador-Geral do Sindicato 
Gaúcho), durante a palestra sobre 
Greve, realizada na sexta (26),. 

Na AGE, antes das deliberações 
específicas sobre a constituição 
do “Fundo”, o tema Greve voltou 
a ser minuciosamente debatido. 
Levantaram-se prós e contras 
do “Fundo” (inclusive com 
considerações jurídicas, feitas pelo 
advogado Humberto Lucchesi), 
razões e formas de se organizá-lo; 
fizeram-se sugestões. O tema gerou 
proposições distintas. Diante disso, 
primeiramente, Sandra colocou 
em votação quem era a favor, e 
quem era contra o instrumento 
“Fundo de Greve”. A maioria votou 
favoravelmente. 

Em seguida, iniciaram-se os 
debates sobre as formas como o 
SERJUSMIG poderia organizá-lo. 
Surgiu, então, a proposta de que tal 
decisão fosse suspensa, a fim de que 
houvesse um maior esclarecimento 

da categoria (por meio de cartilha, 
a ser elaborada e disponibilizada 
pelo SERJUSMIG, inclusive no site),a 
respeito de “Fundo de Greve” e das 
possíveis maneiras de se concretizá-
lo. Depois de divulgada tal cartilha, 
o Sindicato deverá marcar nova 
AGE para, aí sim, deliberar a efetiva 
constituição, definindo a forma e os 
valores da  contribuição ao ”Fundo 
de Greve SERJUSMIG”.

Sandra aproveitou para solicitar 
a todos os delegados(as) que, 
uma vez editada a citada cartilha, 
atuem como multiplicadores(as) 
repassando e estimulando a leitura 
(inclusive online). Os trabalhos da 
manhã de sábado foram encerrados 
às 13h10. (mais fotos na pág.8). SS
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O SERJUSMIG tem projeto 
de organizar equipe 

especializada em medicina 
do trabalho para fazer 

estudo sobre a saúde dos 
trabalhadores da 1ª Instância 

do TJMG  e ambiente
de trabalho

Aplaudimos a rica 
participação e o empenho 

dos delegados e delegadas,
e esperamos

encontrá-los com ampla 
disposição nos encontros 

e demais movimentos 
vindouros!

NNo retorno do almoço, 
por volta das 14h30, os 
participantes acompanharam 

a última palestra do “14º Encontro”: 
o “Resumo de Lutas” do Sindicato. 

Nessa etapa, Sandra Silvestrini, 
contou com o suporte dos Vice-
Presidentes, Luiz Fernando Souza 
e Rui Viana, do Economista 
Fabrício Cruz, e dos Advogados 
Otávio Augusto Dayrell, Humberto 
Lucchesi, Guilherme Versiani e 
Priscila Gusmão (que fizeram um 
“tira-dúvidas jurídico”).

Durante a explanação, delegados 

Permutas; Remoções; Redesenho; 
Cessões para o TRE; Prêmio por 
Produtividade; Plano de Carreiras; 
URVs; Diligências etc.

 
Proposta do CNJ

Na sequência, Luiz Fernando fez 
uma explanação sobre a Proposta 
de Resolução, ainda sem número, 
do CNJ (que dispõe sobre seleção, 
distribuição e movimentação 
de servidores dos Tribunais de 
Justiça Estaduais (TJs). A proposta, 
que contém 25 artigos,  “mexe”, 
entre outros pontos, na seleção 
para ingresso nas carreiras e na 
premiação por desempenho, por 
exemplo.

Tendo em vista a importância 
da matéria, devido às mudanças 
que podem advir de sua efetiva 
implementação (que podem afetar, 
E MUITO, o cotidiano profissional 
dos Servidores/as), e ainda a 
complexidade do conteúdo do 
texto, é essencial que a categoria e 
suas entidades se mantenham em 
permanente estado de alerta. 

Após a exposição de Luiz, foi a 
vez de Rui Viana intervir. Rui falou 
sobre o projeto do SERJUSMIG 
de organizar uma equipe técnica, 
especializada em medicina e 
segurança do trabalho. O objetivo 
é fazer um levantamento técnico 
sobre a saúde dos trabalhadores do 
Judiciário mineiro de 1ª Instância e 

as condições enfrentadas em seus 
postos de trabalho (salubridade). 

Finalizado o “Resumo de Lutas”, 
os(as) par  cipantes puderam 
apresentar as prioridades/
ques  onamentos/considerações 
de cada comarca/cargo (bem como 
sugerir ações de luta), os quais 
foram respondidos prontamente 
pelos representantes do NOSSO 
Sindicato. Tais propostas vão 
compor a “Carta de Intenções do 
14º Encontro”. 

Homenagens
Encerrados os trabalhos do 

evento, com todas as deliberações 
devidamente  aprovadas, chegou 
o momento de lembrar o “Dia 
do Servidor Público” (28 de 
outubro), que seria celebrado no 
domingo, quando os delegados e 
delegadas estariam retornando às 
suas comarcas, depois de um fi m de 
semana de muito estudo, esforço e 
crescimento.

Na oportunidade, o sempre 
atuante companheiro Damião 
Barroso, servidor aposentado da 
Comarca de Sabinópolis, fez uma 
emocionante homenagem aos 
colegas. Em consonância com a 
proposta de Damião, e com o mérito 
de TODOS(as) os colegas, presentes 
e ausentes, o SERJUSMIG exibiu 
um vídeo, também celebrando o 
NOSSO DIA. Em seguida, o 

Sindicato fez uma homenagem 
aos companheiros/as aposentados  
presentes (extensiva aos que não 
puderam estar no Encontro), por 
toda a contribuição dada - nos 
tempos da a  va, e que persiste até 
hoje -  ao TJMG e também à luta da 
categoria por um Judiciário melhor. 
E foi nesse clima de celebração e 
dever cumprido que encerramos  
o “14º Encontro de Delegados 
Sindicais do SERJUSMIG”, com o 
inevitável “gos  nho de quero mais” 
que, todos anos, fi ca em cada um 
quando o derradeiro dia chega. 
Os trabalhos  foram encerrados às 
19h20. 

O SERJUSMIG aplaude a 
par  cipação, o empenho e o 
comprome  mento de CADA 
delegado(a) que tanto contribuiu 
para  o sucesso deste evento. 
Parabéns, e que venha a 15ª edição, 
com a mesma riqueza e  igual 
par  cipação e empenho de todos 
nós! Até 2013, companheiros(as)! 
(veja mais fotos na página 8)

e delegadas foram informados, em 
detalhes, sobre as atuais lutas do 
SERJUSMIG e as negociações com 
o Tribunal de Justiça (TJMG). Entre 
outros pontos Sandra Silvestrini 
abordou Promoções Verticais 
(PVs); Reajuste Escalonado; 
3º Grau dos Oficiais de Justiça; 
Gratificação de Chefia para 
Escrivães e Contadores (GEC); 
Projeto de Lei (PL) 3342/2012; 

Beatriz 
Cerqueira
(Bia)

José 
Prata

Dr. Rogério 
Dornelles



simplesmente alterou a redação do 
projeto, não de modo a atender a 
essa reivindicação, mas, de prever 
que os cargos em comissão só serão 
criados a partir da vacância dos 
atuais cargos de Técnico de Apoio 
Judicial e Oficial de Apoio Judicial B.

Com tal postura, o TJMG, mais 
uma vez, dribla o comando legal 
contido no art. 67 da LC 105/2008, 
desestabilizando, ainda, o equilíbrio 
entre cargos em comissão de 
recrutamento amplo e limitado, 
determinado na Resolução 88 do 
CNJ. E mais: coloca em “xeque” 
a confiança no Poder Judiciário 
mineiro, quando, tanto para o 
CNJ (em resposta a vários Pedidos 
de Providências), quanto para a 
ALMG (na Justificativa do PL 3342)  
afirma que o PL 3342 viria suprir a 
necessidade da GEC.  Esse tipo de  
resposta e postura do TJMG são, 
para dizer o mínimo, frustrantes. Por 
isso, o SERJUSMIG dará destaque 
a esse assunto numa Reunião 
Ampliada, a ser convocada em 
breve . Fiquem atentos!

d) Não gozam de isenção 
os rendimentos decorrentes de 
atividade empregatícia ou de 
atividade autônoma, recebidos 
concomitantemente com os de 
aposentadoria ou pensão; 

e) A isenção de Imposto de 
Renda não isenta o contribuinte 
de seus deveres de apresentar a 
Declaração do IRPF.

Plantão telefônico
Estou diariamente à disposição 

dos associados do Serjusmig e 
de seus familiares num plantão 
telefônico, de 9h às 11h30. 
O telefone para contato é 
(31) 3391-3623. 

SindAçãoSindAção77
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NNo dia 5/11/2012, foi realizada 
mais uma reunião entre o 
SERJUSMIG e representantes 

da Administração do Tribunal de 
Justiça de Minas (TJMG), a fim 
de tratar do Projeto de Lei (PL) 
3342/2012 de autoria do Tribunal. 

No encontro, representando 
o NOSSO Sindicato, a Presidente  
e os dois Vices, respectivamente 
Sandra Silvestrini, Luiz Fernando 
Souza e Rui Viana. Em nome do 
Tribunal, presença do interlocutor 
da Presidência com as entidades 
sindicais, Dr. Renato César Jardim, 
além de técnicos de outros setores 
da Casa, como: Renato Soares 
e Soraya Shinzato, (Sec.Planej. 
/ Seplag); Neuza das Mercês 
(Diretoria de RH/Dearhu); Mônica 
A.  Mendonça (Diretoria Desenvolv. 
Pessoas  Escola Judicial/Dirpep-
Ejef); Ricardo F. Reis (Gabinete da 
Presidência/Gapre); e Renato L. 
Costa (Dir. Planejamento e Gestão).

Debates intensos
Durante a reunião, Dr. Renato 

apresentou ao SERJUSMIG uma 
proposta de substitutivo ao citado 
PL, que, na avaliação do Sindicato, 
representou um retrocesso, seja 
em relação ao projeto original, seja 
no que se refere à proposição de 
substitutivo que nós já havíamos 
apresentado ao Tribunal. 

Após intensos e acalorados 
debates, o interlocutor sugeriu o 

Isenção de imposto de Renda para Aposentados e PensionistasIsenção de imposto de Renda para Aposentados e Pensionistas

SS

sobrestamento da discussão, a fim 
de que os técnicos avaliassem todas 
as ponderações do SERJUSMIG, e, 
no dia seguinte, apresentassem uma 
proposta final, a ser encaminhada à 
Casa Legislativa (ALMG). Contatado 
pela Presidente do NOSSO 
Sindicato, na tarde do dia seguinte 
(6/11), Renato Jardim informou 
que os técnicos ainda não haviam 
concluído os estudos finais. 

Ele disse, ainda, que, ante 
os argumentos do Sindicato na 
reunião, entendera ser necessária a 
participação direta do Presidente do 
TJMG, Desembargador Herculano 
Rodrigues, na definição da questão 
(naquele momento, entretanto, 
Herculano Rodrigues estava em 
Aracaju/SE, onde participava do 
“4º Encontro Nacional do Poder 
Judiciário” com previsão de que 
retornaria em 7/11). 

Resposta 
Diante da discordância do 

SERJUSMIG em relação ao “novo 
substitutivo”, ficou, então, acordada 
a reavaliação de tal projeto, com a 
consulta ao Presidente do TJMG,  
bem como uma resposta à NOSSA 
entidade até o  final daquela 
semana. E, na sexta-feira (9/11), 
veio a, DECEPCIONANTE  - resposta: 
O TJ “bateu o martelo” o novo 
substitutivo elaborado pelos téc-
nicos seria encaminhado à ALMG. 

Mas, o SERJUSMIG ALERTOU - 

e continua a  ALERTAR: no que diz 
respeito à criação da Gratificação por 
Atividade de Chefia (GEC), prevista 
no Art. 67 da Lei Complementar (LC) 
105/2008, esse “novo” substitutivo 
do TJMG é um RETROCESSO, até 
mesmo em relação ao PL original 
(3342/2012) já anteriormente 
encaminhado à ALMG. No PL 3342, 
os atuais Técnicos de Apoio e Oficial 
de Apoio, quando efetivamente 
criados oscargos (o que estava 
condicionado a disponibilidade 
orçamentária) seriam os primeiros 
a serem nomeados para exercê-los. 

Luta justa
A luta do SERJUSMIG era pela 

inclusão de um dispositivo que 
não só lhes garantisse o direito 
a nomeação para exercício dos 
cargos, mas também a manutenção 
destes no exercício dos cargos em 
comissão, até vacância. Pois, do 
contrário, poderiam ser nomeados 
num primeiro momento, mas, 
a seguir, dispensados. Numa 
verdadeira manobra, o TJMG 

FFicam isentos do Imposto 
de Renda (IR) os seguintes 
rendimentos, na sua 

totalidade, percebidos por
pessoas físicas: 

a) Os proventos de 
aposentadoria ou reforma 
motivada por acidente em serviço 
e os percebidos pelos porta-
dores de moléstia profissional, 
tuberculose ativa, alienação 
mental, esclerose múltipla, 
neoplasia maligna, cegueira, 
hanseníase, paralisia irreversível e 
incapacitante, cardiopatia grave, 
doença de Parkinson, espondilo-
artrose anquilosante, nefropatia 
grave, hepatopatia grave, estados 
avançados da doença de Paget 

(osteíte deformante), contaminação 
por radiação, síndrome da 
imunodeficiência adquirida, fibrose 
cística (Mucoviscidose), com 
base em conclusão da medicina 
especializada, mesmo que a doença 
tenha sido contraída depois da 
aposentadoria ou reforma; 

b) Os valores recebidos a título 
de pensão quando o beneficiário 
desse rendimento for portador 
das doenças relacionadas no item 
anterior, exceto as decorrentes 
de moléstia profissional, com 
base em conclusão da medicina 
especializada, mesmo que a 
doença tenha sido contraída após a 
concessão da pensão.

Outras informações 
Mais algumas informações 

sobre a isenção de IR: 
a) O contribuinte deve 

comprovar ser portador da doença 
apresentando laudo pericial emitido 
por serviço médico oficial da União, 
Estados, DF e Municípios junto a sua 
fonte pagadora; 

b) Após o reconhecimento da 
isenção, a fonte pagadora deixará 
de proceder os descontos do 
Imposto de Renda, podendo fazê-lo, 
inclusive, retroativamente; 

c) Não gozam de isenção 
os rendimentos decorrentes de 
atividade, isto é, se o contribuinte 
for portador de uma moléstia, mas 
ainda não se aposentou; 

Técnicos da Casa optam por desconsiderar NOSSAS importantes ponderações 

SS
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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

Valter Assis
Sindjus-RSEdnaldo Mar  ns

Sindjus-SE

 Welington 
Gonçalves 

(Assojaf-MG)

Dr. Maximiliano (Max) 
Nagl  Garcez

Lúcia 
Bernardes
(Sitraemg),

Hebe-Del 
Kader 

(Sitraemg) 
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