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Eleições: votos deverão ser
postados até 7/3; apuração
acontece no dia 11 de março

2016-2019. Comissão Eleitoral remeteu cédulas e carta-resposta com porte pago pelos
Correios a todos os Servidores. Cédulas com votos deverão retornar até dia 7/3 | Págs. 4 e 5

COMBINADO NÃO É CARO, TJMG!

DELEGADOS E VICES

PL 3231/2016, enviado pelo TJMG à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, chega à Casa com um texto
diferente daquele publicado no Acordo de Greve firmado entre Tribunal e sindicatos.
| Pág. 7

Em março, junto dos mandatos da atual Diretoria e do
Conselho Fiscal, expiram também os mandatos dos
delegados e seus vices. Portanto, é chegada a hora de
as comarcas promoverem novas eleições!
| Pág. 8
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De autoria do consultor José Prata, o Guia dos Direitos Previdenciários dos Servidores Públicos
esclarece como ficaram as regras
da previdência do Setor Público
depois das reformas realizadas
por meio de Emendas Constitucionais e de uma ampla legislação
infra-constitucional, como leis,
decretos, portarias e outros instrumentos legais.
A cartilha traz, ainda, uma seleção dos pontos mais importantes
de cada item, assim como respostas aos principais questionamentos feitos pelos Servidores presentes às dezenas de palestras e
debates realizados pelo autor nos
últimos anos.
O guia está disponível para
download no site do SERJUSMIG:
www.serjusmig.org.br
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Mais de 200 Servidores
se reúnem para lutar por direitos
Escrivães e Contadores. Durante Reunião Ampliada realizada em 20/2, gerentes
deliberam ações que visam à instituição de gratificação pela atividade de chefia
O SERJUSMIG realizou, no sábado
20/2, em BH, uma Reunião Ampliada com Escrivães e Contadores de
todo o Estado, para tratar sobre uma
questão que há anos aflige esses trabalhadores: a não instituição de uma
gratificação pela atividade de chefia.
Durante o evento, o grupo discutiu o
tema e, ao final, aprovou o envio, ao
presidente do TJMG, de um ofício e
também a realização de uma reunião
de três deles com o superintendente
do Tribunal, no dia 25/2.
Também foram eleitos nomes de escrivães e contadores para integrar a
comissão interdisciplinar acordada pelo Sindicato na
greve de 2015, nos autos da Ação Civil Pública. São
eles: Luzimar Silva Nunes Gontijo (titular) e Márcio
Coelho Guimarães (suplente), representando os Escrivães; e Rogério Alves de Oliveira (titular) e Ana
Lúcia de Souza Rezende (suplente), representando os
Contadores.
Em seguida, os presentes manifestaram sentimento
de indignação para com a forma injusta como têm
sido tratados há anos por sucessivas Administrações
do TJMG. Neste sentido, decidiram que esta será a última manifestação de confiança e boa vontade desses
profissionais, em mais uma tentativa consensual de
colocar fim ao assunto.

O SERJUSMIG parabeniza a todos aqueles que se dispuseram a dedicar seu final de semana em favor de
deliberar ações em prol desta justa causa. “Aos colegas que optam por ser atores e não meros expectadores ou críticos das decisões e lutas dos outros; a estes
que assumem seus papéis e deveres na luta, contribuindo efetivamente para as conquistas, toda a nossa
admiração e respeito”, declarou a presidente do Sindicato, Sandra Silvestrini.
Na segunda-feira seguinte, dia 22/2, o Sindicato encaminhou ao TJMG, ofício comunicando a eleição dos
colegas e solicitando a inclusão destes na representação na Comissão, que tratará de Gratificação.
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Eleições SERJUS
votos deverão ser postados a
Apesar da inscrição de apenas uma chapa para as
Eleições SERJUSMIG 2016-2019, em virtude da
norma expedida pelo Ministério do Trabalho, a Comissão Eleitoral - órgão independente, formado exclusivamente para a organização do pleito - decidiu
pela realização de votação para a escolha da nova
Diretoria e do novo Conselho Fiscal do Sindicato dos
Servidores da Justiça de Minas Gerais, a qual será
feita unicamente por meio de cartas, independentemente do número de associados registrados em cada
comarca.
Assim, após o dia 18 de fevereiro, dia em que a candidatura da chapa única Ética, Compromisso e Luta!
foi homologada, os membros da Comissão produziram a “Carta ao Eleitor” (veja a reprodução da
íntegra da carta na página 5), cédulas eleitorais e
envelopes para o envio e o recebimento dos votos;
montaram os kits e organizaram a entrega de 10.259
correspondências aos Correios, uma para cada associado do SERJUSMIG.
Prazos
Cada associado irá receber, no endereço cadastrado
no Sindicato, um envelope contendo o material encaminhado pela Comissão Eleitoral. A cédula eleitoral
trará apenas um quadrinho, uma vez que somente
uma chapa foi inscrita. Ainda assim, o SERJUSMIG
orienta que todos os associados exerçam seu direito
de voto, uma vez que é este voto que irá legitimar a
representação sindical perante as autoridades e órgãos públicos.
Dentro dos envelopes, os associados irão receber
uma carta-resposta, na qual deverão depositar a
cédula eleitoral, após marcar seu voto. Essa cartaresposta deverá ser postada em qualquer agência dos
Correios até às 14h do próximo dia 7 de março, segunda-feira. Como o porte já está pago, os Servidores não
precisarão pagar nenhuma taxa para essa postagem.
A apuração dos votos irá acontecer no dia 11 de março, após as 17h.
FIQUE LIGADO
Prazo final para a postagem da carta-resposta contendo a cédula de votação: 14h do dia 7/3/2016
Data da apuração: dia 11/3/2016, após as 17h
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MENSAGEM DA COMISSÃO ELEITORAL
A Comissão Eleitoral torna público que a eleição para a
nova Diretoria e o novo Conselho Fiscal do Sindicato dos
Servidores da Justiça de Minas Gerais - SERJUSMIG se dará
exclusivamente por carta. ATENÇÃO: Não serão aceitos
votos entregues pessoalmente no SERJUSMIG.
A escolha desta modalidade de voto se deveu à necessidade
de se conciliar as disposições estatutárias sobre a eleição do
Sindicato e as exigências da portaria 326/2013, do Ministério do Trabalho e Emprego, para a imprescindível renovação da inscrição do Sindicato no mencionado Ministério.
A citada portaria, dentre outras exigências, obriga a apresentação discriminada da quantidade de votos válidos, nulos e brancos, e, bem assim, a lista de todos os votantes. Por
conseguinte, não obstante a possibilidade de se dispensar a
eleição, ante o disposto no art. 28, V, do Estatuto, a Comissão se viu obrigada ao processo eleitoral conforme os procedimentos em curso.
Esta Comissão Eleitoral postou individualmente a todos os
Servidores associados carta com instruções para o voto por
correspondência, juntamente com a cédula eleitoral e envelope de carta-resposta que, solicitamos, sejam postados de
volta até o dia 07/03/2016, às 14h, de forma que seja recebida nesta Comissão até a data da apuração, ou seja, dia
11/03/2016, sexta-feira.

SMIG 2016/2019:
até às 14h do dia 7 de março
Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2016.
ASSUNTO: Instruções para o voto por correspondência
- Eleição 2016
Prezado Eleitor,

Membros da Comissão Eleitoral, órgão independente, formado exclusivamente para
organizar os pleitos no SERJUSMIG, organizaram o envio de 10.259 envelopes, contendo
Carta ao Eleitor, cédula eleitoral e carta-resposta.

Composição da Chapa Única
Ética, Compromisso e Luta!
DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente: Sandra Margareth Silvestrini de Souza - Oficial de Apoio - Contagem / 1º Vice-Presidente: Rui Viana da Silva - Oficial Judiciário/Comissário
da Infância e da Juventude - Belo Horizonte / 2º Vice-Presidente: Ronaldo Ribeiro Júnior - Oficial de Apoio/Escrivão - Belo Horizonte / 3º Vice-Presidente: Alípio de Faria Braga - Oficial Judiciário/Oficial Justiça Avaliador - Ibirité
/ Diretor Secretário: Tatiana Correia Borges - Oficial Judiciário/Comissario
da Infância e da Juventude - Belo Horizonte / Sub-Diretor Secretário: Juscelino Rademarker de Oliveira - Oficial de Apoio - Belo Horizonte / Diretor
Financeiro: Antônio Costa dos Santos Júnior - Oficial Judiciário/Comissário
da Infância e da Juventude - Ribeirão das Neves / Sub-Diretor Financeiro:
Patrícia Rocha Couto - Oficial de Apoio - Belo Horizonte / Diretor de Relações
Públicas, promoções e Eventos: Simone Salgado Rodrigues Gomes - Oficial de
Apoio/Escrivã - Abre Campo / Sub-Diretor de Relações Públicas, Promoções e
Eventos: Willer Luciano Ferreira - Oficial de Apoio - Belo Horizonte / Diretor
de Recreação, Esporte, Lazer e Cultura: Théo Léllis Alves Nardelli - Oficial de
Apoio - Itumirim / Sub-Diretor de Recreação, Esporte, lazer e Cultura: Denise Silvestrini de Campos - Oficial de Apoio - Contagem / Diretor Social: Ana
Maria Gomes de Souza Bertelli - Técnica Judiciária/Assistente Social - Belo
Horizonte / Sub-Diretor Social: Sheila Augusta Ferreira Fernandes Salomé Técnica Judiciária/Psicóloga - Ponte Nova

CONSELHO FISCAL
Conselheiros Efetivos
1º Membro: Ênio de Senna Gomes Júnior - Oficial de Apoio/Escrivão - Ponte
Nova / 2º Membro: Seabra Júnior Ferreira Santos - Ofic. Apoio - BH / 3º Membro: Wellington Quintiliano - Agente Judiciário - Bocaiúva / 4º Membro: William Christie da Mata Oliveira - Oficial de Apoio - Montes Claros / 5º Membro:
Jorge Antônio de Almeida - Oficial de Apoio - Belo Horizonte / 6º Membro: José
de Queiroz Toledo - Oficial de Apoio aposentado - Teixeiras / 7º Membro: Jorcelina A. Ferreira - Téc. Judiciário - Nepomuceno
Suplentes
1º Suplente: Juliano Ribeiro da Cunha - Oficial de Apoio/Escrivão - Pedro Leopoldo / 2º Suplente: Antônio Carlos L. Ribeiro - Escrivão Jud. aposentado - Rio
Casca / 3º Suplente: Eduardo Luiz P. Furbeta - Oficial de Apoio - Campos Gerais
4º Suplente: Luciano César - Téc. Jud./Oficial de Justiça Avaliador aposentado
- Pará de Minas / 5º Suplente: Antônio Ancelmo de Souza - Oficial Judiiário/
Oficial de Justiça Avaliador - Guaxupé / 6º Suplente: Eduardo Ramiro Fernandes Sousa - Oficial de Apoio Judidicário - Belo Horizonte / 7º Suplente: Nelma
Borges Machado - Oficial de Apoio/Escrivã - Contagem

A Comissão Eleitoral, no uso de suas atribuições, vem,
pelo presente, convidar V.Sª a participar da votação direta e
pessoal que elegerá a nova Diretoria Executiva e Conselho
Fiscal do Sindicato dos Servidores da Justiça de 1ª Instância do Estado de Minas Gerais, mandato 2016 a 2019.
Impende esclarecer que, diante da ocorrência da inscrição e
homologação de apenas uma chapa e inobstante a disposição estatutária (art.28, V) permitir a dispensa da eleição por
este motivo, a ela o Sindicato se obriga por exigências da
portaria 326/2013, do Ministério do Trabalho e Emprego.
Ainda, vale elucidar que a Comissão Eleitoral, ante a inscrição e homologação de uma chapa, decidiu - exclusivamente - pela modalidade de voto por carta para todas as
comarcas.
Por conseguinte, encaminha-se apenso material imprescindível para o exercício do voto. Gentileza atentar para as
seguintes instruções:
1) No local apropriado, assinalar com “X” a cédula eleitoral. A cédula não assinalada será registrada como voto
branco.
2) Dobrar a cédula no local indicado.
3) Colocar a cédula no interior do envelope “carta-resposta”.
4)Proceder à colagem da “carta resposta” e postá-la em
uma agência dos Correios. Lembra-se que não há necessidade de se colocar o selo dos Correios.
5) O voto por carta deverá ser despachado na agência dos
correios, impreterivelmente até as 14h (quatorze horas) do
dia 07/03/2016, sob pena de não computação do mesmo,
tendo em vista informação dos Correios de que cartas postadas após este dia e horário correm o risco de não chegarem até o dia da apuração.
6) Na apuração, só serão consideradas as cartas postadas
conforme as instruções em comento.
Por último, informa-se que a apuração será realizada no
dia 11 de março de 2016, após as 17h, na sede do Sindicato, na Rua dos Guajajaras, 1984, bairro Barro Preto, cidade
de Belo Horizonte.
A comissão eleitoral coloca-se à disposição para esclarecimentos pelos telefones (31)3025-3532, FAX: (31)3025-3536
e pelo e-mail: comissaoeleitoral.serjusmig@gmail.com

Cordialmente,

Comissão Eleitoral
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NAS - Primeiro encontro do ano
comprova: saber envelhecer
é a maior sabedoria da vida
Mais uma vez, os aposentados que integram o Núcleo de
Aposentados SERJUSMIG (NAS) mostraram a que vieram:
esbanjando alegria, interesse, bom humor, curiosidade e
companheirismo, no dia 19/2, durante o primeiro encontro de 2016, os participantes se divertiram e se encantaram
com a apresentação da contadora de histórias Sandra Lane
e puderam, ainda, aprender muito e esclarecer
uma série de dúvidas sobre sobre o processo de envelhecimento saudável com o médico e nutrólogo
Flavius Marinho.
E aí? Ainda não faz parte do NAS? Você não sabe o
que está perdendo!
Muito mais do que passar momentos prazerosos
com bons companheiros, o Núcleo discute e se
inteira sobre os direitos dos aposentados, define
a forma de mobilização em defesa destes e mostra, a cada encontro, que a maturidade é uma fase
da vida em que temos tudo para viver com muita
qualidade e de forma valiosamente produtiva!

SERJUSMIG terá
novos logotipo e site
Vem novidade por aí: em março, o SERJUSMIG vai
lançar seu novo logotipo e seu novo site. A nova identidade visual, desenvolvida pela agência de publicidade
Interlig, foi construída a partir dos conceitos de união,
luta e vitória, que sempre permearam a trajetória da
instituição.
Paralelamente à nova identidade visual, será lançado,
no final do mês de março, o novo site do Sindicato, mais
moderno e dinâmico, cuja plataforma se adapta a mobiles, permitindo acesso de qualquer smartphone, tablet,
notebook ou desktop. Fiquem ligados!
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Afinal, aposentados, sim; inativos, jamais!
Faça hoje mesmo sua inscrição no NAS: entre em contato
com Kênia pelo e-mail conselhofiscal@serjusmig.org.br ou
pelo telefone (31) 3025-3523.

Trato é trato, TJMG.
Data-base 2015. PL3231/2016, enviado pelo Tribunal de Justiça de Mina Gerais
à Assembleia Legislativa, não reflete acordo firmado com os sindicatos
O projeto da data-base 2015 nem bem iniciou sua tramitação na Assembleia Legislativa de Minas Gerais
(ALMG) e já vem causando insatisfação na categoria.
Conforme noticiado pelo SERJUSMIG, o projeto de lei
foi distribuído e lido na ALMG no dia 16/2, quando,
então, recebeu o número PL 3231/2016.
Porém, ao contrário do que havia sido firmado no Acordo da Greve 2015, o PL nomeia a recomposição da inflação como reajuste salarial, o
que traz embutida a interpretação de aumento ou ganho real na remuneração. Além disso, em nenhum
momento o texto cita que os índices ali propostos rerealizadas durante os 37 dias de greve do ano passado. E
ferem-se à data-base de 2015 e não, como dá a entender, a mais, que o presidente do TJMG afirmou perante o Órum reajuste 2016.
gão Especial, no dia 18/11/2015, e na mesma data firmou
acordo com os sindicatos de conceder revisão geral salaConforme o SERJUSMIG antecipou em seu site, o Sindica- rial (data-base 2015) nos termos da Lei 18.909/2010, fato
to vai lutar para que o PL seja aprovado na forma como divulgado na própria intranet do TJ. E o PL, na contrafoi acordado em Ação Judicial, cuja audiência contou com mão do acordado, não faz menção a tratar-se da revisão
a presença e assinatura, no pertinente termo de acordo, geral salarial relativa à data-base 2015 e nem cita que o
de representante do TJMG, do Estado, da Procuradoria envio do PL se dá em cumprimento ao disposto na Lei
18.909/2010.
Geral e dos sindicatos.
É importante que a redação dada ao projeto seja fiel à acordada, porque não se pode passar a falsa impressão de que,
em tempos de crise, os Servidores do Judiciário estariam
sendo privilegiados com aumento salarial. E, mais ainda,
para que a categoria não tenha negligenciada a data-base
2015.

O SERJUSMIG sugeriu ao presidente do TJMG, via ofício
que encaminhou, a remessa ao Legislativo de um substitutivo, ou que autorize um parlamentar a apresentá-lo,
evitando delongas.

Em breve, se necessário for, uma AGE será convocada
para que os passos futuros em defesa do fiel cumprimenO SERJUSMIG lembra que a proposta de reajuste 2016 to do acordo firmado entre a administração do TJMG e os
não foi aceita pelos Servidores em assembleias gerais trabalhadores da Casa sejam definidos.
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É chegada a hora de definir também
os delegados e vice-delegados Sindicais
Representantes. Em março de 2016 expiram os mandatos dos atuais delegados e vicedelegados sindicais. Servidores devem promover novas eleições em suas comarcas.

Eleja !
O exercício pleno e eficaz da atividade sindical exige dos
trabalhadores muito envolvimento e intensa disposição
para a luta. Infelizmente, a conquista dos direitos se faz
cada vez mais árdua e, por essa razão, quanto mais forte
for a representatividade de uma categoria, maiores serão
as chances de êxito.

50% + 1
Para que um candidato seja eleito, é preciso que ele obtenha 50% mais um dos votos de todos os Servidores sindicalizados da comarca. Uma vez eleitos, eles irão estreitar
a comunicação entre o Sindicato e os Servidores da 1ª
Instância do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Para que as ações de um sindicato sejam o mais democráticas e expressivas possível, é indispensável que os trabalhadores tenham voz ativa. Na 1ª Instância do TJMG, por
exemplo, cujo número de Servidores ultrapassa os 14 mil,
essa participação só é viável com a atuação de delegados
e vice-delegados sindicais que, de fato, sejam porta-vozes dos anseios e das necessidades de seus
colegas de trabalho.

Ofício
A partir do próximo dia 11 de março, quando a nova
Diretoria do SERJUSMIG tomará posse, começarão a
ser enviados a todas as comarcas ofícios formalizando o
pedido de realização de eleições em até 60 dias, contados
após o pleito da Diretoria e do Conselho Fiscal.

É por essa razão que o Estatuto do
SERJUSMIG, que segue rigorosamente os
princípios que norteiam o sindicalismo
idôneo e democrático, prevê, a cada eleição de Diretoria, eleições dos representantes de cada comarca.
Para isso, os Servidores devem se reunir
em suas comarcas e promover eleições
independentes para delegado e vice-delegado Sindical.
Qualquer Servidor sindicalizado pode se
candidatar aos cargos, inclusive seus atuais ocupantes. Uma vez eleitos, devem
enviar ao Sindicato um comunicado oficial, com os nomes dos representantes.

CORREIOS
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