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“[...] 
Na primeira noite eles se aproximam 
e roubam uma flor 
do nosso jardim. 
E não dizemos nada. 
Na segunda noite, já não se escondem; 
pisam as flores, 
matam nosso cão, 
e não dizemos nada. 
Até que um dia, 
o mais frágil deles 
entra sozinho em nossa casa, 
rouba-nos a luz, e, 
conhecendo nosso medo, 
arranca-nos a voz da garganta. 
E já não podemos dizer nada.
[...]” 

(Eduardo Alves da Costa)

Acontecerá, nos dias 5, 6 e 7 de novembro, o 11º Encontro de Dele-
gados do SERJUSMIG.

O Encontro se consagrou como o mais amplo e democrático espaço 
de debates da categoria, promovendo a discussão de assuntos de in-
teresse desta entre representantes de praticamente todas as Comarcas 
do estado.

Além de discutir assuntos de interesse da categoria, trocar idéias, 
fazer proposições à direção da entidade, os servidores também avaliarão 
as contas do Sindicato. Este espaço, na análise da diretoria executiva e 
do conselho fiscal do SERJUSMIG é o que concentra a maior participa-
ção de servidores e representação por comarca, portanto, não há outro 
lugar melhor para se prestar contas de forma transparente, ampla e 
democrática.

 
EDITAL 

O SERJUSMIG - Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado 
de Minas Gerais, através de sua Presidente, Sandra Margareth 
Silvestrini de Souza, nos termos dos artigos 4º, 5°, 6°, parágrafo 3º 
e inciso V, arts. 7°, 8º, 10, II e 13 do Estatuto da Entidade, convoca 
todos os seus sindicalizados para a Assembléia-Geral Extraordi-
nária, a ser realizada no dia 7 de novembro de 2009 (sábado), às 
9h, na 1ª convocação, com o número regimental, e às 9h30min, na 
2ª convocação, com o número de participantes, no Hotel Fazenda 
Tauá, sito à BR381(antiga 262), KM 267, no Distrito de Roças Novas, 
no município de Caeté, Minas Gerais, para deliberar, aprovando 
ou rejeitando, o seguinte: 

A - Prestação de Contas do SERJUSMIG, com análise e votação 
pelos sindicalizados presentes, do relatório do Conselho Fiscal 
sobre as mesmas, referente aos períodos de Julho de 2008 a de-
zembro de 2008 e Janeiro 2009 a setembro de 2009, aprovando-as 
ou rejeitando-as.

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

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2009.
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Editorial

o lugar do editorial da presidência, nesta edição, 
o Serjusmig Notícias publica uma poesia, que por 
si só, diz tudo sobre os motivos para os Servidores 

da Justiça mineira aderirem ao movimento Nacional dos 
Trabalhadores dos Judiciários, paralisando suas atividades 
em 21/10/2009 e indo às ruas protestar.

NO CAMINHO, COM MAIAKOVSKI

N

Sandra Silvestrini
Presidente

Vem aí a 11ª edição do 
Encontro de Delegados

Leia a poesia abaixo, avalie e veja se lhe 
faltam motivos para aderir à paralisação 
Nacional dos Trabalhadores dos Judiciários 
em 21/10.

No dia 21/10, vamos soltar a voz  
dos Servidores do Judiciário mineiro  

e exigir respeito.

DIA 21, NÃO PODEMOS 
NOS CALAR
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e acordo com infor-
mações de alguns 
setores do TJMG e 

divulgadas em mídias espe-
cializadas em concursos pú-
blicos, o Tribunal de Justiça 
mineiro pretende publicar, 
ainda neste semestre, edital 
de concurso público relativo 
a cargos da 1ª Instância.

A previsão é de que o 
edital seja para formação 
de quadro reserva, já que, 
no momento, não existi-
riam cargos vagos na justiça 
de 1º grau, sendo que os 
atuais designados estariam 
substituindo servidores em 
licenças ou afastamentos temporários.

Diante destas informações, o SERJUSMIG já 
manteve vários contatos com a EJEF, no sentido 
de reivindicar que se observe a necessidade de 
priorizar as Remoções de Servidores, suspensas 
em função do edital em vigor.

Para tratar sobre o assunto, o SERJUSMIG 
também se reuniu com a equipe da DEARHU, 

em 28/9, onde reiterou 
esta reivindicação.

De acordo com in-
formações da área, o 
TJMG pretende adotar 
a medida, priorizando 
as remoções, o que po-
derá ser feito por meio 
do mesmo edital do 
Concurso.

Neste sentido, tra-
balhos de pesquisa 
para elaboração da me-
lhor forma de redação 
do edital (contemplan-
do remoção e concurso 
público) estão sendo 
realizados, em caráter 

de urgência.
O SERJUSMIG reiterou seu entendimento de 

que a remoção não traz prejuízo aos excedentes 
do último concurso. Isto porque, ao se remover 
um servidor para um cargo vago em outra 
Comarca, aquele por ele deixado na lotação 
de origem surge para preenchimento por um 
concursado.

a respeito dos gastos com pessoal no 
Judiciário mineiro e o comprometi-
mento do limite fixado na Lei.

No dia 23/9, a presidente e os 
vice-presidentes do Sindicato se 
reuniram com a técnica do DIEESE, 
Maria de Fátima Lage, estudaram e 
avaliaram minuciosamente os rela-
tórios oficiais sobre essas despesas no 
Judiciário e decidiram por discutir os 
números com os técnicos do TJMG. 

Imediatamente, o SERJUSMIG 
solicitou reunião na SEPLAG, sendo 
esta agendada para o dia 28/9.

Governo x Tribunal  
de Contas

Na reunião na SEPLAG, os re-
presentantes sindicais e a técnica do 
Dieese apontaram suas conclusões 
acerca dos gastos com pessoal na 
Justiça mineira, publicados no site 
do próprio Tribunal e também no 
do Governo do Estado, mediante as 
quais consideram possível a imple-
mentação dos 7,5% de reajuste nos 
contracheques dos servidores.

A diretora executiva da Seplag, 
Maria Cecília Belo, esclareceu que a 

onforme amplamente divul-
gado pelo SERJUSMIG, a 
implementação da 2ª parcela 

do reajuste salarial da categoria (7,5%) 
nos contracheques dos servidores, de 
acordo com o TJMG, não foi possível 
até o momento devido ao compro-
metimento do limite imposto pela 
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) 
para gastos com pessoal (5,614% – li-
mite prudencial e 6% limite máximo 
– calculados sobre a Receita Corrente 
Líquida do Estado).

Para subsidiar a discussão, o SER-
JUSMIG associou-se ao Dieese, o qual 
elaborou um amplo e criterioso estudo 

C
Sindicato leva técnico do Dieese para discutir orçamento no TJMG

SERJUSMIG em defesa da 
implementação dos 7,5%

Majoração de carga 
horária em Minas

Na oportunidade, o SERJUSMIG 
indagou à Secretaria de Planejamen-
to sobre como o TJMG pretende se 
comportar diante da publicação da 
Resolução nº 88/09 do CNJ – que 
determina a adoção de carga horária 
de 8h ou 7h ininterruptas em todos 
os tribunais.

De acordo com Cecília Belo, 
o TJMG não tem orçamento nem 
estrutura em alguns fóruns para 
implementar a nova carga horária 
determinada pelo CNJ.

Esclareceu que o presidente do TJ, 
des. Sérgio Resende, faria as consultas 
necessárias e debateria o assunto no 
próximo Encontro de Presidentes de 
Tribunais.

Ao final da reunião, Cecília voltou 
a destacar o interesse do presidente 
do TJMG em solucionar várias ques-
tões afetas às condições de trabalho 
dos servidores, lamentando, porém, 
que alguns entraves legais e orça-
mentários o impeçam de fazê-lo de 
imediato.

TJ publicará edital de concurso e 
SERJUSMIG reivindica primeiro a 
abertura de processo de Remoções

Equipe da Dearhu, Neuza das 
Mercês, Pilar Vasconcelos, Rogério 

Arantes, Marcelio Nogueira, 
Valéria Alvarenga e os diretores do 

SERJUSMIG, Sandra Silvestrini, 
Luiz Fernando Souza e Rui Viana

o dia 5 de outubro, os diretores do SERJUSMIG 
voltaram a discutir o orçamento do judiciário, 
com vistas à implementação da 2ª parcela de 

reajuste salarial dos Ser-
vidores, desta vez com 
a Diretoria Executiva 
de Finanças e Execução 
orçamentária do TJMG 
(Dirfin).

José Moreira Maga-
lhães, diretor executivo 
de finanças e execução 
orçamentária, reafirmou 
ao SERJUSMIG e ao Die-
ese que hoje não há em 
Minas uma norma única 
para fins de apuração do 
índice de comprometimento em gastos com pessoal 
estabelecido pela lei de responsabilidade fiscal. E que, 
embora a norma do TCMG (In nº01 – 21/4/2001 e nº05 
– 19/12/2001) permita o abatimento de algumas des-
pesas do limite imposto para gastos com pessoal, esta 
não é aceita pelo Executivo no momento de negociar o 
orçamento.

Para Moreira, a solução seria a edição de uma nor-
ma única, que defina de forma inequívoca e não deixe 
margens para divergências de interpretação, quais 
gastos podem ou não ser desconsiderados para fins de 
apuração do comprometimento do limite para gastos 
com pessoal.

SERJUSMIG, Dieese e Seplag 
discutem dados do orçamento 

do TJ e limite da LRF

Diretores do SERJUSMIG, 
acompanhados de técnicos do 
Dieese, avaliam informações 
sobre o orçamento do TJMG

metodologia utilizada pelo Governo 
do Estado para negociar o orçamento 
não é a mesma adotada pelo TCE de 
Minas, pelo que, os números causam 
divergências. Em síntese, informou 
que as despesas que o Governo con-
sidera dedutíveis do limite imposto 
pela Lei de Responsabilidade Fiscal 
para gastos com pessoal não coinci-
dem com as consideradas pelo TCE.

Entretanto, comunicou que iria 
se reunir com o presidente, Sérgio 
Resende e a diretoria de Finanças 
do TJMG (DIRFIN), a fim de que a 
questão fosse decidida.

Diretor da Dirfin sugere 
normatização dos 

procedimentos de elaboração 
dos Orçamentos por parte 

do TCMG de dados

Discutindo o orçamento 
do TJ com a Diretoria 
de Finanças

D
N
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SERJUSMIG percorre comarcas do interior
Durante os meses de agosto, setembro e início de outubro, o SERJUSMIG 
visitou várias comarcas do Estado, avaliando as condições de trabalho dos 
servidores e levando informações e esclarecimentos à categoria.

ando seqüência ao trabalho de-
sempenhado pelo SERJUSMIG no 
primeiro semestre deste ano, entre 

o mês de agosto e início de outubro o sindi-
cato visitou várias comarcas no interior do 
Estado.  Tais visitas contribuem para que a 

entidade verifique de perto as condições de 
trabalho dos servidores dessas comarcas e 
responda às suas principais dúvidas.

São Roque de Minas

No dia 19 de agosto, o SERJUSMIG, através do funcionário Franklin 
de Almeida, visitou a comarca de São Roque de Minas. Na oportuni-
dade, Franklin esclareceu dúvidas de servidores e registrou em fotos 
as condições de trabalho para anexar aos relatórios encaminhados ao 
TJMG.

Alfenas e Campos Gerais

Santos Dumont

Já no dia 4 de setembro, o SERJUSMIG, representado por sua pre-
sidente, Sandra Silvestrini e o vice, Rui Viana, estiveram em Santos 
Dumont, onde percorreram todos os setores do Fórum..

Na oportunidade, a presidente do Sindicato, a convite, falou aos 
servidores durante a solenidade de comemoração do Dia do Oficial de 
Justiça, organizada pelo Oficial, Walter Gonçalves de Moraes e que foi 
prestigiada por várias autoridades políticas e jurídicas, dentre elas juí-
zes, promotores, defensores públicos, procuradores, prefeitos de cidades 
vizinhas, secretários e ainda, o deputado Lafayette de Andrada.

Elói Mendes

Também em 24 de agosto, o SERJUSMIG, por seu vice-presidente, 
Luiz Fernando Souza, teve oportunidade de visitar a Comarca de Elói 
Mendes, onde fez questão de reforçar o convite aos Servidores para 
o Encontro Regional de Poços de Caldas, conversar com os mesmos, 
esclarecer dúvidas e certificar as condições de trabalho.

Varginha

No dia 24 de agosto, o diretor do SERJUSMIG, Luiz Fernando Souza, 
esteve em Varginha reforçando o convite aos servidores para o Encontro 
Regional de Poços de Caldas e aproveitando para esclarecer algumas 
dúvidas destes. Dentre os questionamentos dos servidores estavam: 
Promoção Vertical, ADE e o pagamento do 7,5%.

No dia 26 de agosto, o 
vice-presidente do SER-
JUSMIG, Luiz Fernando 
Souza, visitou as comar-
cas de Alfenas e Campos 
Gerais, debatendo e es-
clarecendo aos servidores 
os principais assuntos de 
interesse da categoria.
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AlfenAs

AlfenAs CAmpos GerAis

D
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SERJUSMIG percorre comarcas do interior
Sindicato reivindica ao 
TJMG providências relativas 
à comarca de Ibirité

Diretores do SERJUSMIG constatam as precárias 
condições de trabalho dos servidores em Ibirité

No dia 31/8, o SERJUSMIG protocolou junto ao 
TJMG o ofício nº45 (vide site do Serjusmig) solici-
tando à presidência do Órgão providências urgentes 
em relação aos graves problemas enfrentados pelos 
Servidores da comarca de Ibirité.

No ofício, o Sindicato relatou ao presidente do TJ, 
des. Sérgio Resende, acerca da visita dos diretores 
do SERJUSMIG à Comarca, na data de 10 de agosto, 
durante a qual testemunharam a situação precária 
das instalações do prédio no qual atualmente fun-
ciona o fórum da comarca.

Relataram ainda que, não bastasse a falta de 
servidores, de espaço físico e de equipamentos, a 
situação na comarca foi agravada por uma obra 
de construção de um estacionamento e banheiros 
públicos pela Prefeitura local.

A prefeitura, proprietária do imóvel, já solicitou 
a devolução do prédio e talvez por isso, ao que tudo 
indica, não faz nenhuma questão de minimizar os 
transtornos causados pela obra aos trabalhadores 
do fórum.

Servidores, magistrados e demais operadores 
do direito e usuários dos serviços ficam expostos ao 
barulho, à poeira, à sujeira de entulhos, etc.

Sem condições de trabalho
A distribuição mensal gira em torno de 1000 

novos processos; o número de Servidores (47) é insu-
ficiente, sendo que estes também realizam trabalhos 
nos gabinetes, serviço de conciliação e atermação, 
ficando apenas um servidor responsável pelas autu-
ações da 1ª e da 2ª Vara; na administração do fórum 

Na parte interna do 
imóvel é possível 
verificar que o espaço 
das Secretarias 
é insuficiente, 
obrigando servidores 
a compartilharem 
mesas de trabalho 
e computadores, 
além de ser difícil o 
trânsito interno e a 
ventilação

Betim 

No dia 2 de outubro, os dire-
tores do Sindicato estiveram na 
Comarca de Betim, onde puderam 
constatar a falta de espaço para 
os Servidores desempenharem 
suas funções, sendo difícil até 
guardar os processos, os quais 
ficam empilhados no chão, sobre 
mesas, computadores e pilhas de 
caixas. As condições de manuten-
ção do prédio são péssimas e os 
equipamentos e móveis, em sua 
grande maioria, estão caindo aos 
pedaços.

Também na Contadoria/Dis-
tribuição, foi possível verificar o 
excesso de trabalho distribuído 
entre apenas seis servidores que 
atendem ao balcão, fazem proto-
colo de petições, fornecem siscon 
para partes e advogados, cadas-
tram iniciais e processos, emitem 
guias, e também elaboram custas 
finais, tudo relativo à 13 Secreta-
rias da Comarca.
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e na Distribuição/Contadoria trabalham apenas 
um servidor em cada, o que chega a ser desumano. 
Também o número de Assistentes Sociais - apenas 02 
- não é suficiente para fazer frente à demanda.

Diante deste quadro, por mais que se esforcem 
e dediquem, é humanamente impossível que os 
atuais Servidores e Magistrados dêem conta de uma 
demanda tão elevada e em constante crescimento.

Considerando os fatos apurados, o SERJUSMIG 
reivindicou ao presidente do TJMG providências 
urgentes, no sentido de transferir o fórum para 
outro prédio com melhor estrutura e espaço físico, 
bem como o fornecimento de móveis e equipamen-
tos adequados ao número de Servidores, além da 
instalação de mais uma Vara, que funcione por 
meio da contratação de novos Servidores e não do 
remanejamento dos atuais.

Delegado e 
subdelegada do 
SERJUSMIG, 
respectivamente, 
Alípio de Faria 
e Patrícia 
Moreira, 
recepcionam 
diretores da 
entidade

Um espaço 
minúsculo e 
sem qualquer 
segurança 
serve de 
arquivo, no 
qual são 
guardados 
processos, 
material de 
limpeza e 
armas

Para 
preparar 
lanches, 
Servidores 
utilizam 
um tanque 
que fica 
nos fundos 
do prédio, 
exposto ao 
tempo
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SERJUSMIG se reúne com 
advogados para discutir  
a Resolução 88 do CNJ

No dia seguinte à divulgação de 
que o plenário do CNJ havia aprovado uma 

resolução que aumentava a jornada de trabalho 
dos servidores dos Judiciários, a direção do SERJUSMIG 
se reuniu com seu corpo jurídico, com o qual estudou as 
medidas judiciais cabíveis no caso do direito dos servidores 
vir a ser desrespeitado.
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21 DE OUTUBRO: DIA DE LUTA
setembro09

Sindicatos definem o dia 21 de outubro como dia nacional de luta dos Servidores dos Judiciários de todos os Estados. Neste dia os Judiciários vão parar.

setembro10

setembro12

Assembleia do 
SERJUSMIG decide que a 
Justiça de minas vai parar

No dia 3/10, centenas de servido-
res, vindos de dezenas de Comarcas mineiras, 

compareceram à AGE do SERJUSMIG e deliberaram 
pela adesão dos servidores do Judiciário mineiro à parali-
sação nacional do dia 21 de outubro.
Restou decidido que 
no dia 21 de outubro 
os servidores da 1ª 
Instância do Judiciá-
rio mineiro paralisa-
rão suas atividades, 
mantendo apenas um 
plantão mínimo de 
atendimento às me-
didas urgentes.

Organizando o movimento 
nacional unificado

Na quarta-feira, dia 16/09, os dire-
tores do SERJUSMIG participaram, 

em Brasília, de uma reunião na sede da Fena-
jud, onde junto a mais 16 entidades representativas 

dos servidores dos judiciários estaduais, além de subscritar 
uma carta de repúdio contra a majoração da jornada de tra-
balho e um requerimento de audiência pública no CNJ para 
tratar sobre a Resolução, 
decidiu pela realização, no 
dia 21 de outubro, da Luta 
Nacional dos Trabalhado-
res dos Judiciários, com 
paralisação das atividades 
no dia 21/10, contra todos 
os abusos cometidos com 
a categoria.

Antecipando-se aos 
fatos, sindicato prepara 
a categoria para 
mobilização

Antes mesmo de ser publicada oficialmente a 
Resolução nº88/09 do CNJ, o SERJUSMIG já havia 

convocado a categoria para uma reunião ampliada, pre-
paratória para uma AGE. A reunião, que aconteceu no dia 
12/9, discutiu este e outros assuntos (7,5%, meta 2, assédio 
moral, segurança). Os servidores apontaram para uma mo-
bilização da catego-
ria a ser confirma em 
Assembleia Geral 
(cobertura comple-
ta desta reunião foi 
publicada na edição 
133 deste Jornal).

Rádio Band News 
entrevista a presidente  
do SERJUSMIG

Diante da convocação de reunião 
ampliada com a categoria e a notícia de que o 

Plenário do CNJ havia votado uma Resolução majo-
rando a carga horária dos Servidores dos Judiciários, a rádio 
Band News procurou a presidente do Serjusmig, Sandra 
Silvestrini para saber o posicionamento da entidade. 

setembro1�

Ministro Relator da 
Resolução 88 do CNJ 
afirma que não haverá 
compensação salarial

Depois de editar a Resolução de nº. 88/09 (que 
determina aos Tribunais a adoção de jornada de 8h 

ou 7h ininterruptas), o ministro Ives Gandra Matins Filho, 
relator da mesma e conselheiro do CNJ, em resposta à Fe-
najud (Federação Nacional dos Servidores do Judiciário nos 
Estados), conforme noticiou o portal de notícias O Globo, 
afirma que a majoração da jornada, por ora, não deverá vir 
acompanhada de compensação salarial. 

setembro29

outubro03
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21 DE OUTUBRO: DIA DE LUTA
Sindicatos definem o dia 21 de outubro como dia nacional de luta dos Servidores dos Judiciários de todos os Estados. Neste dia os Judiciários vão parar.

Em nova reunião, 
Sindicatos resolvem 
intensificar dia de 
paralisação

Numa segunda reunião convocada pela Fenajud 
em Brasília, as entidades representativas dos servi-

dores dos Judiciários dos Estados, dentre elas o SERJUS-
MIG, discutiram sobre o posicionamento do CNJ sobre a 
carga horária dos Servidores, expresso na Resolução 88 e a 
abordagem dada à esta 
questão  pela  mídia. 
Decidiram, por una-
nimidade, intensificar 
ainda mais a luta do 
dia 21/10, buscando a 
participação de outras 
entidades e estimulan-
do a participação dos 
servidores.

outubro03 Mídia ataca servidores 
dos Judiciários

No dia 3 de outubro, editorial do 
Jornal Folha de S. Paulo promoveu 

um verdadeiro ataque aos Trabalhadores dos 
Judiciários, dentre outras coisas, taxando-os de pri-

vilegiados, condenando a reação das entidades presentes 
na reunião da Fenajud em Brasília contra a Resolução nº 
88 do CNJ e atacando a PEC 190/07.

outubro0�

outubro08 SERJUSMIG distribui 
Mandado de Segurança 
contra a Resolução do CNJ

O SERJUSMIG impetrou Mandado 
de Segurança Coletivo em face de ato do presi-

dente do Conselho Nacional de Justiça, postulando, 
em sede de liminar, pela sustação dos efeitos do art. 1º, da 
Resolução nº 88, de 17.9.09, a qual dispôs sobre o aumento da 
jornada de trabalho dos 
servidores do Poder Ju-
diciário de Minas Gerais, 
e em sede definitiva, por 
sua invalidação.
O referido Mandado de 
Segurança Coletivo tem 
como Relator o Ministro 
Eros Grau.
O número do Mandado de Segurança Coletivo é MS/28332, 
encontrando-se concluso desde 09.10.09 para apreciação 
da liminar.

Imprensa mineira divulga 
as mazelas dos servidores

No dia 9, o Jornal Hoje em Dia, após 
receber esclarecimentos do SERJUS-

MIG, publicou nota relatando os problemas 
enfrentados pela categoria, tais quais: o excesso da 

demanda processual, número insuficiente de servidores, 
defasagem salarial, falta de condições de trabalho. O jornal, 
ao contrário de outros, expôs os reais motivos da paralisação 
das atividades pelos servidores do Judiciário.

outubro09

Sindicato organiza  
ato público 

Diante da 
deliberação 

da AGE de integrar 
a paralisação nacional dos 

Judiciários, o SERJUSMIG iniciou 
uma série de preparativos para o 
dia de luta. Produziu camisas, carta 
aberta à sociedade, cartazes, balões, 
faixas, carta orientando os Dele-
gados sobre a paralisação e outra 
comunicando aos Juizes diretores 
dos fóruns sobre a paralisação, 
além de reservar espaço na mídia 
para veicular comunicado oficial. 
No sábado (10/10) e também no 
feriado do dia 12/10, diretores e 
funcionários trabalharam prepa-
rando kits com os materiais os quais 
foram remetidos aos delegados de 
todas as Comarcas na terça-feira 
(13/10) para que possam organizar 
a paralisação em suas cidades.

outubro10

Dia nacional de luta

Devido à data limite para fecha-
mento desta edição, o SERJUSMIG 
irá publicar 

a cobertura completa 
da paralisação na próxima 

edição deste Jornal. Assim, os ser-
vidores devem registrar em fotos e 
relatos o ato em suas comarcas, en-
viando-os, o mais rápido possível, 
para o departamento de imprensa 
do Sindicato, através do e-mail im-
prensa@serjusmig.org.br, a fim de 
que seja dado publicidade no jornal 
e site do SERJUSMIG.

outubro21

DIA DE LUTA DO 
JUDICIÁRIO NACIONAL 

21 DE OUTUBRO 

SERJUSMIG
Sindicato dos Servidores da Justiça

do Estado de Minas Gerais
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Projeto de Lei sobre o Assédio Moral 
inicia tramitação no legislativo mineiro

Em 1/10/2008, sindicatos reúnem-se 
com o Governo mineiro para tratar 

sobre projeto de lei do Assedio Moral

prática do Assédio Moral no 
âmbito da administração pública 
no Estado de Minas Gerais agora 

terá punição prevista em Lei. Isso por que, 
o Governador encaminhou mensagem à 
ALMG, no final de setembro, dispondo 
sobre a matéria.

O PL nº54/09 trata, dentre outras coi-
sas, sobre as características do Assédio, os 
agentes sujeitos à punição, as penalidades 
em caso de comprovação do Assédio e 
as medidas preventivas de iniciativa da 
Administração dos Poderes do Estado 
com a participação de representantes 
das entidades sindicais. (Acompanhe a 
tramitação do PL no site www.serjusmig.
org.br)

O projeto, que representa uma impor-
tante conquista dos servidores públicos 
mineiros, é fruto de um intenso trabalho 
das entidades representativas dos servi-
dores, incluindo o SERJUSMIG.

Atuação da Comissão 
de Combate ao Assédio 
Moral

Há vários meses, o SERJUSMIG, 
através do Comitê de Combate ao As-

sédio Moral, integrado pelos sindicatos 
SERJUSMIG/Sinjus, um psicólogo e 
advogados das duas entidades, vem 
trabalhando intensamente junto às auto-
ridades públicas do Estado, no sentindo 
de buscar instituir medidas preventivas 
de combate ao Assédio, bem como a 
elaboração de projeto de lei tratando 
da matéria.

Primeiramente, a Comissão iniciou 
um trabalho junto ao TJMG, defendendo 
a abordagem do tema dentro da Institui-
ção, durante palestras e treinamentos, de 
forma a prevenir e combater o Assédio 
Moral. Para tal, reuniu-se por várias vezes 
com técnicos da Ejef e equipes da área de 
saúde do Tribunal. 

Assim, a Comissão após um longo 
trabalho de convencimento, conseguiu 
que o Tribunal discutisse o assunto 
junto aos seus servidores, magistrados 
e desembargadores. Uma demonstração 
recente de avanço foi a apresentação da 
professora Lydia Guevara em um evento 
promovido pela Ejef, onde esta abordou 
o Assédio Moral no serviço público. (veja 
matéria abaixo)

Paralelamente, a Comissão veio 
atuando na esfera legislativa e executi-
va, através da união a outras entidades 

representativas dos servidores públicos 
de Minas (Intersindical) na elaboração 
de uma minuta de projeto de lei a ser 
apresentada ao Executivo para envio à 
ALMG. 

Este esforço foi coroado com êxito, 
por meio da distribuição do PL nº54/09, 
na ALMG, em setembro deste ano.

Agora é imprescindível que os ser-
vidores acompanhem a tramitação do 
projeto e encaminhe e-mails aos parla-
mentares pedindo a aprovação do PL da 
forma como elaborado pelas entidades 
sindicais.

SERJUSMIG participa da solenidade de abertura

Frente Parlamentar em defesa 
do Servidor Público irá lutar pelo 
reajuste anual

SERJUSMIG 
participou, 
no dia 23/9, 

da solenidade de ins-
talação da Frente Par-
lamentar em Defesa 
do Serviço Público, na 
Assembléia Legislati-
va mineira.

Dentre os pla-
nos da Frente, como 
primeira iniciativa, 
está a articulação de 
uma campanha pela 
reapresentação de um 
projeto de lei que ins-
titua uma política de reajustes anuais para o servidor 
público estadual.

Durante a solenidade, o diretor do Sind-Saúde, Ro-
mualdo Morais, criticou as propagandas enganosas do 
atual Governo mineiro, o qual, na avaliação do mesmo, 
insiste em propalar um resultado positivo do seu “Cho-
que e Gestão”. Romualdo desafiou o Governo a apresen-
tar à sociedade as melhorias que a economia advinda da 
retirada de direitos e achatamento salarial dos servidores 
geraram. Questionou sobre quantos hospitais foram 
construídos ou reformados, quantas escolas foram melho-
radas e onde estão as melhorias concretas na segurança 
pública promovidas pelo Governo de minas. Trouxe um 
dado importante sobre o resultado de um levantamento 
do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea), 
segundo o qual, em 2006, a produtividade do servidor 
público foi 47% superior ao da iniciativa privada. Criticou 
duramente as avaliações de desempenho e o prêmio por 
produtividade.

Representando os aposentados, a presidente da 
Afaemg, Maria Helena Mansur, lembrou que estes não 
podem ser esquecidos pelos Governos, pois deram im-
portante contribuição ao serviço público.

Outra manifestação da mesa veio do sindicalista 
Geraldo Conceição, dirigente do Sindpúblicos e da 
Coordenação Intersindical, que fez um convite aos 
parlamentares para que participassem e apoiassem uma 
manifestação organizada pelos servidores do Estado para 
o dia 7 de outubro. 

Além dos sindicalistas citados e do presidente da 
Frente, dep. Sávio Souza Cruz, compôs a mesa o depu-
tado Adalclever Lopes (PMDB).

Acompanharam a solenidade os deputados Carlin 
Moura (PCdoB) e André Quintão (PT).

Os diretores do SERJUSMIG aproveitaram a opor-
tunidade para reivindicar apoio dos parlamentares na 
inclusão na pauta do plenário do PL que institui o ADE 
no Judiciário mineiro

Na manhã do dia 3 de se-
tembro, no auditório do TJMG, a 
professora e jurista cubana, Lydia 
Guevara, proferiu uma palestra 
para servidores e magistrados 
sobre Direitos Humanos e Digni-
dade no Trabalho, na Perspectiva 
do Serviço Público. Os sindicatos, 
SERJUSMIG e Sinjus, que já vêm 
desempenhando um trabalho de 
combate ao assédio moral desde 
2007, apoiaram o evento e ressal-
taram a importância da prevenção 
e combate à exposição de servi-
dores a situações humilhantes e 
constrangedoras.

O 2° vice-presidente do SERJUSMIG, Rui Viana, o 
coordenador geral do Sinjus, Robert França, o psicólogo e 
jornalista, Arthur Lobato e o desembargador e 2° vice-pre-
sidente o TJMG, Reynaldo Ximenes compuseram a mesa 
de debates. A palestra foi transmitida, através de vídeo 
conferência, para as comarcas de Governador Valadares, 
Montes Claros e Passos.

Lydia é esperada no 11º Encontro de Delegados do 
SERJUSMIG, que acontecerá nos dias 05, 06 e 07 de novem-
bro, para abordar o assunto com os servidores sob a ótica 
dos direitos humanos e da dignidade no trabalho.

Atualmente, além de cartilhas e palestras sobre o com-
bate ao assédio moral, os sindicatos SERJUSMIG e Sinjus 
mantêm uma equipe composta por um psicólogo, um 
advogado e um representante sindical de cada entidade, 
que avalia os casos de assédio moral e orienta os servido-
res quanto a providências preventivas e, ainda, aquelas 
que devem ser tomadas após ser detectado o assédio. 
Além disso, foi esta Comissão que fomentou a discussão 
e mobilização em favor da aprovação de projeto de lei na 
Assembléia Legislativa tratando sobre o tema.

Lydia Guevara 
profere palestra 
sobre Dignidade do 
Trabalhador no TJ

A professora 
Lydia explica 
que o trabalho 
nos Tribunais 

de Justiça causa 
alto índice de 

estresse

A

Em 21/10/2008, representantes de 
vários sindicatos dos servidores 

públicos mineiros avaliam o melhor 
texto para o projeto de lei do 

Assédio Moral

Em 4/11/2008, Intersindical discute 
sobre projeto de lei do Assédio 

Moral com deputados

O

Primeira iniciativa será reapresentação de um projeto de lei que institua uma 
política de reajustes anuais para o servidor público estadual
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ADE

Projeto continua parado na ALMG

Diretores do SERJUSMIG e Sinjus discutem sobre o PL do ADE  
junto ao assessor da maioria

provado na última Comissão da 
ALMG em 12/8, o projeto de lei 
2.968/2009, que institui o ADE 

(Adicional de Desempenho) para os 
servidores do Judiciário mineiro, já 
está pronto para discussão no plenário 
da Casa. Entretanto, até o fechamento 
desta edição, não havia indicativo da 
data em que o presidente da ALMG o 
colocaria na pauta.

Com o intuito de acelerar a vota-
ção do ADE no legislativo e garantir 
sua aprovação, os diretores do SER-
JUSMIG e do Sinjus percorreram os 
gabinetes de vários parlamentares no 
último mês.

Recentemente, no dia 14/10, os 
representantes do SERJUSMIG reuni-
ram-se com o deputado Mauri Torres 
(PSDB), líder do Governo na Casa, ao 
qual solicitaram apoio junto a seus pa-
res e ao presidente da Casa, no sentido 
de que o PL seja incluído na pauta do 
Plenário. 

O Adicional de Desempenho, caso 
aprovado com as emendas apresenta-
das pelas entidades, garantirá que os 
servidores que ingressaram no judici-
ário em 2003 façam jus imediatamente 
a um acréscimo de 10% (dez por cento) 
em seu vencimento e, os que ingressa-
ram em 2006, a 6% (seis por cento). 

Pela aprovação 
urgente do ADE 

Os Sindicatos, SERJUSMIG e Sinjus, 
fizeram e continuarão fazendo sua 
parte. Embora tenha sido longa, esta 
luta está próxima a um final, que para 
ser feliz, depende da contribuição da 
categoria neste momento.

Nas últimas semanas, vários servi-
dores utilizaram o sistema de envio de 
mensagens automáticas da página do 
SERJUSMIG para encaminhar e-mails 
aos parlamentares mineiros solicitan-
do-lhes a aprovação do ADE. 

Vamos lotar as 
galerias do plenário!

Para que o projeto seja aprovado 
com as emendas apresentadas pelos 
Sindicatos SERJUSMIG e Sinjus, os 
Servidores devem se preparar para, a 
qualquer momento, lotarem as galerias 
do Plenário.

Vitórias somente são construídas 
com lutas! 

Portanto, vamos, unidos, alcançar 
mais esta vitória!!!!!!!!! 

SERJUSMIG pede apoio do dep. Mauri Torres  
para inclusão do PL do ADE na pauta do plenário

Diante dos baixos salários percebi-
dos pelos Servidores, é fundamental a 
aprovação urgente do PL, como forma 
de minimizar a grande evasão.

A
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Encontro Regional “Serjusmig, eu integro esta Força!

Servidores das regionais de Poços  
de Caldas e Montes Claros prestigiam 
Encontro do SERJUSMIG

Poços de Caldas

o sábado (29/08), a Regional do Sin-
dicato em Poços de Caldas sediou 
o evento: “Serjusmig, eu integro 

esta Força”, no qual estiveram presentes, 
além de Servidores da Comarca de Poços, 
também colegas de Alfenas, Andradas, 
Areado, Boa Esperança, Botelho, Cabo 
Verde, Caldas, Campestre, Campos Ge-
rais, Carmo do Rio Claro, Elói Mendes, 
Guaranésia, Guaxupé, Itamogi, Macha-
do, Monte Belo, Monte Santo de Minas, 
Muzambinho, Nova Resende, Paraguaçu, 
Passos, Poço Fundo, Pratápolis, Santa Rita 
de Caldas, São Sebastião do Paraíso, Três 
Pontas e Varginha.

Já no dia 26/9, foi a vez dos servidores 
das Comarcas integrantes da Regional da 
entidade em Montes Claros prestigiarem 
o Encontro. Participaram cerca de 150 
colegas, sendo estes da Comarca anfitriã 
e também de Bocaiúva, Brasília de Minas, 
Buritis, Espinosa, Grão Mogol, Januária, 
Monte Azul, Montes Claros, Porteirinha, 
Rio Pardo de Minas, Salinas, São Francis-
co, São João da Ponte, São Romão, Taio-
beiras, Unaí, Varzea da Palma, Coração 
de Jesus e Francisco Sá, além de Montes 
Claros.

Seguindo a linha dos Encontros ante-
riores, tanto em Poços de Caldas quanto 
em Montes Claros, foram proferidas pa-
lestras sobre os principais assuntos de in-

das, apresentar críticas ou sugestões.
Durante todo o evento os diretores e 

funcionários do SERJUSMIG ficaram à 
disposição dos participantes para escla-
recer dúvidas e receber sugestões. (Veja 
cobertura completa e fotos dos Encontros 
no site www.serjusmig.org.br)

A partir destes contatos, vários novos 
servidores passaram a integrar o quadro 
de filiados do SERJUSMIG, tornando-o 
cada vez mais forte e representativo.

A categoria pôde conhecer um pouco 
mais sobre os principais assuntos de seu 
interesse, fazer proposições e críticas à 
direção da entidade e esta, por sua vez, 
aproximar-se ainda mais de sua base, 
conhecendo melhor seus anseios e apri-
morando sua luta.

Encerrando a série do Encontro, “Ser-
jusmig, eu integro esta Força”, a regional 
de Teófilo Otoni receberá o evento no 
próximo dia 24/10/2009.

Certificados de participação

Os certificados de participação, que 
podem ser utilizados para contagem de 
pontos na Promoção Vertical, foram en-
viados aos participantes, aos quais o SER-
JUSMIG volta a agradecer e parabenizar 
pela presença.Montes Claros

teresse da categoria na atualidade, sendo 
que, ao final de cada painel, a palavra era 
concedida aos presentes para tirar dúvi-

N
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O Oficial de 
Justiça aposenta-
do, advogado e 
professor de Di-
reito,  Escandar 
Nagib Borjaili, foi 
homenageado, no 
dia 29 de agosto, 
na nona edição da 
Noite Dourada da 
Sociedade Minei-
ra- Gente Expres-
são 2009.

Em uma ceri-
mônia que reuniu 
600 pessoas, Escandar foi condecorado com um diploma 
por sua atuação na categoria Direito/Advocacia e pelo 
trabalho realizado em prol dos cancerosos junto à Justi-
ça, visando a aquisição de medicamentos oncológicos. 
Além deste título, Nagib já foi agraciado, por duas 
vezes, pela Câmara Municipal de Belo Horizonte, em 
razão de sua bela atuação como Servidor da Justiça da 
Capital. Também a Câmara Municipal de Teófilo Otoni 
o homenageou pelo exemplar trabalho prestado como 
Oficial de Justiça, além do reconhecimento, em 1987, 
como personalidade de Destaque no Judiciário.

Fóruns não oferecem segurança

Servidores expostos ao perigo
á muito o SERJUSMIG noticia a fra-
gilidade da segurança nos Fóruns 
de várias Comarcas e os riscos aos 

quais vários Servidores ficam expostos no 
exercício de suas funções.

Infelizmente, nenhuma medida con-
creta e eficaz foi tomada até agora pelas 
autoridades competentes, o que favoreceu 
para que, só nos últimos dois meses, várias 
ocorrências colocassem em risco a vida de 
servidores e demais pessoas que transitam 
ou trabalham nas dependências de alguns 
fóruns mineiros.

Em Igarapé

No final da tarde da terça-feira, 22/9, 
os servidores do Fórum de Igarapé pas-
saram por momentos de muita tensão, 
devido a um tiroteio entre gangues rivais 
que ocorreu nas dependências do prédio 
do fórum.

Segundo informações dos servidores 
da Comarca, o episódio aconteceu durante 
uma audiência, quando um dos réus do 
processo tentou invadir a sala das teste-
munhas para agredi-las.

Na tentativa de se protegerem, o ad-

vogado do processo quebrou o vidro da 
sala de audiências para se proteger e as 
pessoas que estavam no saguão invadiram 
as secretarias, distribuição e até mesmo o 
gabinete da juíza.

Ainda de acordo com os relatos dos 
servidores, o Corregedor-Geral de Jus-
tiça, Dr. Célio César Paduani, logo após 
o acontecido, esteve na Comarca para se 
inteirar dos fatos.

Em  Sete Lagoas

No dia 1º de setembro, um réu con-
seguiu pegar a arma de um segurança 
e disparou tiros dentro do Fórum de 
Sete Lagoas, no final de uma audiência, 
deixando todos em estado de pânico e 
desespero.

De posse do revólver, o réu atirou em 
um agente carcerário, depois apontou a 
arma para um policial militar que ajudava 
na escolta, mas não atirou. Na tentativa de 
fuga, o réu correu pelo corredor do Fórum, 
onde disparou vários tiros. Servidores, 
jurisdicionados e advogados viveram 
momentos de pânico.

Em Leopoldina

No dia 18 de agosto, o Oficial de Justiça, 
Miguel Azevedo Pires, foi atacado por um 
cão feroz quando cumpria mandado na 
cidade de Recreio, Comarca de Leopoldi-
na. O Oficial sofreu ferimentos em várias 
partes do corpo, sendo preciso operar uma 
das pernas.

E ainda assim, o TJMG, até hoje, não 
reconheceu o direito aos adicionais por 
atividade perigosa aos Servidores que 
cumprem diligências externas.

Por segurança aos 
trabalhadores do Judiciário 
mineiro

Todos estes episódios lamentáveis 
mostram a fragilidade e a insegurança das 
instalações dos fóruns de algumas Comar-
cas do Poder Judiciário mineiro. 

O SERJUSMIG, mais uma vez, vem a 
público reivindicar medidas urgentes das 
autoridades competentes, em especial o 
TJMG, quanto a proteção dos seus servi-
dores, dos operadores do direito e também 
dos usuários do serviço.

Na presença de �00 pessoas, 
Oficial de Justiça é homenageado 
pelo brilhante trabalho na Justiça 
mineira

NOTAS

Trabalho reconhecido: Escandar 
Nagib Borjaili e sua esposa 

Maria das Graças Monteiro de 
Castro Borjaili

Futebol integra 
servidores das 
comarcas do Interior

H

Subdelegado do SERJUSMIG 
em Uberaba recebe medalha 
de mérito

No dia 20/8, o Oficial de Justiça Avalia-
dor, Edvan Resende de Araújo (subdelegado 
sindical do Sindicato na comarca de Uberaba) 
recebeu a Medalha Desembargador Ruy 
Gouthier de Vilhena. Na solenidade, o SER-
JUSMIG foi representado pela presidente do 
Conselho Fiscal, Maria Auxiliadora Alves de 
Souza Pereira. 

A comenda, criada em 1986, tem a finali-
dade de agraciar, anualmente, magistrados e 
servidores; pessoas que tenham prestado rele-
vantes serviços à Justiça de Primeira Instância 
da Capital e do Interior e à Corregedoria-Geral 
de Justiça do Estado de Minas Gerais.

Edvan Resende de Araújo, Maria Auxiliadora 
Alves e Eduardo Daltro de Paiva

Time da Comarca de Minas Novas

Visando a integração com as co-
marcas vizinhas, a equipe de futebol 
de Minas Novas realizou, por duas 
vezes, partidas de futebol society 
contra os colegas da Comarca de 
Turmalina. Na primeira partida, o 
placar ficou empatado em 1X1. Já 
na segunda disputa, na sede da as-
sociação Atlética do Banco do Brasil 
(AABB), em Minas Novas, a equipe 
local venceu os turmalinenses por 
3X2. Os servidores de Minas Novas já 
enfrentaram as comarcas de Araçuaí, 
Francisco Badaró e Berilo.
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Sindicato dos Servidores da Justiça de 
1º Instância do Estado de Minas Gerais
Av. Amazonas, 2.086 - Barro Preto 
30180-003 Belo Horizonte - MG
www.serjusmig.org.br
E-mail: serjusmig@serjusmig.org.br

Fone: (31) 3025-3500

Prestação de Contas
Setembro-Outubro/2009
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O SERJUSMIG traz neste espaço a prestação de contas de todos os informativos, jor-
nais, correspondências e fax enviados aos delegados sindicais durante os meses de se-
tembro e início de outubro de 2009,  para ciência dos servidores de suas comarcas.

Jornal
Na edição 132° do “SERJUS-

MIG Notícias” foram destaques: 
A participação do SERJUSMIG 
na reunião da Comissão Especial 
de Execução das Penas no Estado; 
Distribuição de Mandados de 
Injunção no Supremo Tribunal 
Federal pugnando por aposen-
tadorias especiais; reunião com o 
Presidente do TJMG para denun-
ciar e cobrar providências sobre 
a situação precária na Comarca 
de Ribeirão das Neves; Ações 
do SERJUSMIG em defesa do 
pagamento dos 7,5% de reajuste; 
Participação do SERJUSMIG no 
combate ao Assédio Moral, Apro-
vação do PL do ADE na Comissão 
de Fiscalização financeira e Orça-
mentária; Visita às comarcas de 
Conselheiro Pena, Pedro Leopol-

do, Aimorés Resplendor, Ibirité, 
Curvelo, Caratinga e Igarapé; 1ª 
Caminhada do SERJUSMIG pela 
Saúde; Prorrogação do Resultado 
da PV 2006; Encontro Regional 
de Manhuaçu; Ampliação da 
Licença Maternidade para 180 
dias; Trabalho do SERJUSMIG 
junto a deputados em Brasília a 
fim de solicitar a indicação, por 
líderes dos partidos, de deputados 
para compor a Comissão Especial 
que analisará o mérito da PEC 
190.07.

Na edição extraordinária do 
Serjusmig Notícias, nº133, foram 
destaques: a convocação para a 
AGE do dia 3/10; a reunião em 
Brasília convocada pela Fenajud 
a fim de discutir sobre uma mo-
bilização nacional dos servidores 
públicos dos Judiciários; os es-
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erFalecimento
A Diretoria executiva do SERJUSMIG e seu 

Conselho Fiscal lamentam profundamente o fale-
cimento do colega, Airton de Castro Catão, Oficial 
de Justiça Avaliador aposentado, da Comarca de 
Guanhães, ocorrido em 28 de setembro de 2009.

O Oficial de Apoio Judicial D da Comarca de 
Unaí, Wilson Magalhães, deseja permutar para 
Montes Claros. Os interessados podem entrar 
em contato através dos telefones (38)3676 2126 
ou (38) 88110233.

O Oficial de Apoio Judicial D da Comarca de BH, Christian 
Pereira Fernandes, deseja permutar para Juiz de Fora. Contato: 
(31)3234-7917 / 3330-2233.

O conteúdo e o layout do materiais publicitários são de total responsabilidade da empresa anunciante.

forços para a indicação de nomes 
para compor a comissão especial 
que irá analisar a PEC 190 e a tra-
mitação do projeto de lei do ADE 
na Assembleia Legislativa.

Correspondências 
enviadas aos  
Delegados Sindicais

Carta/convite para os servido-
res das comarcas se inscreverem 
para o 11º Encontro de Delega-
dos.

Kit para a paralisação do dia 
21/10 contendo: Camisas para 
cada servidor sindicalizado; carta 
aberta à sociedade; cartaz; ofício 
para o juiz diretor do Foro comu-
nicando sobre a paralisação; carta 
para o delegado com as instruções 
sobre o ato do dia 21/10.

Informativos
Informativo 528 - Sindicato 

se reúne com a equipe de Pla-
nejamento do TJ para tratar do 
pagamento da Segunda Parcela 
do Reajuste.

Informativo 529 - SERJUSMIG 
convoca servidores para reunião 
ampliada, preparatória para a 
Assembléia Geral.

Informativo 530 - SERJUSMIG 
discute com parlamentares sobre a 
tramitação do PL 2968/09 e ressal-
ta a importância dos servidores na 
mobilização em prol da aprovação 
do ADE.

Informativo 531 - Sindicato di-
vulga a data da Assembléia Geral 
na qual os servidores decidirão, 
dentre outros assuntos, sobre a 
adesão do Judiciário mineiro na 
Greve Nacional.


