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Vêm aí: eleições
SERJUSMIG 2016

Pleito. Comissão Eleitoral finaliza edital das eleições que vão definir a Diretoria

e o Conselho Fiscal do SERJUSMIG para o mandato 2016/2019.
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RODADA DE VIAGENS 2016

PLANO DE CARREIRA

Entre os dias 11 e 15 de janeiro, os dirigentes Rui
Viana e Antônio Costa visitaram 10 comarcas localizadas nas regiões do Triângulo Mineiro e Noroeste
do estado. As graves consequências da drástica redução de investimento na melhoria das condições
de trabalho e também a instatisfação com a redução
de recursos para a PV, puderam ser percebidas em
todas as cidades visitadas.
| Pág. 4

No final de 2015, o SERJUSMIG deu início a
uma série de reuniões com desembargadores
do TJMG para debater assuntos de interesse
dos Servidores, com ênfase no Plano de Carreiras da categoria. As reuniões voltaram a
acontecer e só na 1ª semana após o recesso,
quatro encontros já foram realizados.
| Pág. 3
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Edital Eleições SERJUSM
O SERJUSMIG - Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado de Minas Gerais, através da Comissão Eleitoral, devidamente constituída
por ato da Diretoria, datado de 18 de dezembro de 2015, torna público
que serão realizadas eleições no dia 11 de março de 2016, objetivando
a renovação da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da Entidade,
para o triênio 2016/2019, observadas as disposições do Estatuto e Regimento Interno.

Nas demais comarcas, que possuem número inferior a 21 (vinte e
um) filiados eleitores cadastrados, o voto será exercido por carta,
conforme norma estabelecida no Regimento Interno (Art. 18, XI,
item 6 do Regimento Interno e Art. 6º, § 4º do Estatuto).

Ainda conforme as disposições estatutárias e regimentais, exercerse-á o voto por carta em todas as comarcas em que não for possível
a composição das juntas ou não se obtiver o local para votação. Em
Nos termos do disposto no artigo 26 - e seus parágrafos - do Esta- Belo Horizonte, na ocorrência destas circunstâncias, o voto se dará
tuto e também artigo 18, IV, do Regimento Interno do SERJUSMIG, na sede do Sindicato.
só poderão votar e ser votados os sócios que estiverem em dia com
suas obrigações para com o SERJUSMIG, excluindo-se desse direito DO PRAZO E LOCAL PARA PEDIDO DE INSCRIÇÃO DE CHAPAS
o sócio que estiver suspenso. Somente será vedado ao sócio suspenso As inscrições das chapas deverão ocorrer, impreterivelmente, nos
o direito de exercer seu voto quando seu processo disciplinar estiver dias 02, 03, 04 e 05 de fevereiro de 2016. O local de entrega do
homologado na Instância Superior.
pedido de inscrição será na sede do SERJUSMIG, na sala da Comissão Eleitoral, na rua dos Guajajaras, nº 1984, 3º andar, nesta
DATA, HORA E LOCAIS DAS ELEIÇÕES
Capital (Artigo 28, II do Estatuto e Artigo 18, inciso, VIII, item 1
do Regimento Interno), no
A Assembleia de Eleição realizar-se-á
horário contínuo e improrno dia 11 (onze) de março vindouro,
rogável de 13:00 às 17:00.
com início às 09:00 e encerramento
Verificar-se-á a ordem de
às 17:00, no Fórum Lafayette, Edifício
chegada, através de senha
Milton Campos, localizado na Avenique será entregue na recepda Augusto de Lima, n. 1.549, bairro
ção do Sindicato, devendo o
Barro Preto, nas Varas da Infância e
requerimento de inscrição
da Juventude, no Tribunal de Justiça
passar pelo protocolo geral
e nos Juizados Especiais, nesta Capital,
da Entidade e na presença
salvo se a Comissão Eleitoral não obtide um dos membros da Cover liberação de local ou não for possímissão Eleitoral.
vel a composição das respectivas Juntas, caso em que as mesmas ocorrerão
na sede do SERJUSMIG, sendo dado
DOS REQUISITOS PARA
amplo conhecimento aos sindicalizaCANDIDATAR-SE E VOTAR
dos, e nas seguintes comarcas que tenham acima de 20 (vinte) filia- Somente poderão candidatar-se os associados com mais de dois
dos eleitores cadastrados, na data de publicação deste Edital: Abre (2) anos de filiação e votar os que forem associados com mais de
Campo; Além Paraíba; Alfenas; Almenara; Araçuaí; Araguari; Araxá; três (3) meses de filiação (Artigo 26 do Estatuto e Artigo 18, inciso
Arcos; Barbacena; Betim; Boa Esperança; Bocaiúva; Bom Despacho; IV, do Regimento Interno). Não poderão candidatar-se à eleição os
Bom Sucesso; Brasília de Minas; Caeté; Campo Belo; Capelinha; Ca- associados que, nos 60 (sessenta) dias que antecedem às eleições,
rangola; Caratinga; Carmo do Rio Claro; Cataguases; Congonhas; estiverem ocupando cargos diretivos de entidades congêneres,
Conselheiro Lafaiete; Contagem; Coronel Fabriciano; Curvelo; Dia- consideradas assim as associações, cooperativas ou sindicatos, que
mantina; Divinópolis; Dores do Indaiá; Formiga; Frutal; Governador tenham como base os servidores do Judiciário mineiro (Art.26, §
Valadares; Guanhães; Guaxupé; Ibirité; Igarapé; Inhapim; Ipanema; 2º do Estatuto e Artigo 18, inciso IV, item 4 do Regimento Interno).
Ipatinga; Itabira; Itabirito; Itajubá; Itambacuri; Itanhomi; Itaúna; Ituiutaba; Janaúba; Januária; João Monlevade; João Pinheiro; Juiz de Fora;
DAS IMPUGNAÇÕES E RECURSOS
Lagoa Santa; Lavras; Leopoldina; Machado; Manga; Manhuaçu; Mantena; Mariana; Mateus Leme; Matozinhos; Minas Novas; Monte Carmelo; O julgamento das impugnações e dos recursos relativos às inscrições
Montes Claros; Muriaé; Nanuque; Nova Lima; Oliveira; Ouro Preto; Pará caberá à COMISSÃO ELEITORAL, integrada pelos membros nomeade Minas; Paracatu; Paraguaçu; Passos; Patos de Minas; Patrocínio; Pe- dos pela Diretoria Executiva, conforme ata exarada em 18 de dezemdro Leopoldo; Pirapora; Pitangui; Piumhi; Ponte Nova; Pouso Alegre; bro de 2015, com fincas nos Artigos 27 e 28, em seus parágrafos e
Poços de Caldas; Ribeirão das Neves; Rio Pomba; Sabará; Santa Lu- incisos, do Estatuto da Entidade, e ata da própria Comissão Eleitoral,
zia; Santa Rita do Sapucaí; Santos Dumont; São Gonçalo do Sapucaí; subscritada em 11 de janeiro de 2016, a saber: titulares: Presidente:
São Gotardo; São João Del Rei; São João Nepomuceno; São Lourenço; Elerson Márcio dos Santos; Vice-presidente: Marcelo Paulo NogueiSão Sebastião do Paraíso; Sete Lagoas; Teófilo Otoni; Timóteo; Três ra Pereira; Secretário: Rodrigo Bartolomeu Guimarães; e suplentes:
Corações; Três Pontas; Ubá, Uberaba; Uberlândia; Unaí; Varginha; Rodrigo Granata Silveira de Santana e Clayson de Faria e Silva, que
os acatará ou negará.
Vespasiano; Visconde do Rio Branco e Viçosa.

EXPEDIENTE
DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente: Sandra Margareth Silvestrini de Souza; 1º Vice-Presidente: Luiz Fernando Souza; 2º Vice-Presidente: Rui Viana da Silva; 3º Vice-Presidente: Luzimar Silva Nunes Gontijo;
Sub-Diretor Secretário: Juliano Ribeiro da Cunha; Diretora Financeira: Tatiana Correia Borges; Sub-Diretor Financeiro: Alípio de Faria Braga; Diretora de R.Públicas, Promoções e Eventos:
Simone Salgado Rodrigues Gomes; Sub-Diretor de R. Públicas, Promoções e Eventos: Willer Luciano Ferreira; Diretor de Recreação, Esportes, Lazer e Cultura: Théo Lellis Alves Nardelli;
Sub-Diretora de Recreação, Esportes, Lazer e Cultura: Denise Silvestrini de Campos; Diretora Social: Ana Maria Gomes de Souza Bertelli; Sub-Diretor Social: Adalton Couto do Carmo.
CONSELHO FISCAL
EFETIVOS: 1º) Antônio Ancelmo de Sousa; 2º) Ênio de Senna Gomes Júnior; 3º) Jorcelina Aparecida Ferreira; 4º) José de Queiroz Toledo; 5º) Luciano César; 6º) Tadeu José da Rocha.
SUPLENTES: 1º) Antônio Costa dos Santos Júnior; 2º) Eduardo Luiz P. Furbeta; 3º) Jorge Antônio de Almeida; 4º) Wellington Quintiliano.
Editoras Responsáveis: Ana Drummond Guerra (MG05574JP) e Renata Carneiro (MG08322JP)
Textos e diagramação: Ana Drummond Guerra e Renata Carneiro
Fotos: Ana Drummond Guerra, Renata Carneiro, Franklin Almeida e colaboradores
Impressão: Gráfica Formato
Tiragem: 11.000 exemplares
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MIG Triênio 2016/2019
DOS CARGOS ELETIVOS
Serão disputados na Eleição todos os cargos eletivos do Sindicato,
(Artigo 12 do Estatuto), a saber: um (1) Presidente; três (3) Vice-Presidentes; dez (10) Diretores, sendo um (1) Diretor Secretário e subdiretor; um (1) Diretor Financeiro e subdiretor; um Diretor de Relações
Públicas, Promoções e Eventos e subdiretor; um (1) Diretor de Recreação, Esporte, Lazer e Cultura e subdiretor; um (1) Diretor Social e
subdiretor; um (1) Diretor Administrativo; um (1) Diretor de Obras e
Patrimônio; um (1) Diretor para Assuntos Jurídicos, sendo que os três
últimos serão exercidos pelos Vice-Presidentes; Conselho Fiscal (Estatuto, Artigo 17), com sete (7) membros efetivos e sete (7) suplentes.

A Comissão, a qualquer tempo, promoverá a correção de qualquer
erro material, bem como de impropriedade de execução de critérios
e normas legais aplicáveis à eleição, apurado durante o processo eletivo.

DA PROPAGANDA
No ato da inscrição da Chapa, a Comissão Eleitoral entregará ao responsável pela inscrição o regulamento pertinente à divulgação das
propostas das chapas inscritas, para fins de publicação no jornal informativo e site da entidade (Artigo 29 do Estatuto). O citado regulamento, também deverá ser publicado no site do SERJUSMIG.

Belo Horizonte, 26 de janeiro de 2016.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
As eleições serão regidas na conformidade do disposto no Estatuto
do Sindicato dos Servidores da Justiça de 1ª Instância do Estado de
Minas Gerais (SERJUSMIG) e em seu Regimento Interno. A Comissão Eleitoral poderá, a qualquer tempo, editar normas procedimentais afetas ao processo eleitoral em tela que deverão ser divulgadas
pela internet, no endereço www.serjusmig.org.br.

E, para amplo conhecimento de todos os associados do Sindicato
dos Servidores da Justiça de 1ª Instância do Estado de Minas Gerais
- SERJUSMIG, para que ninguém alegue desconhecimento, exarouse a presente peça que será publicada pelo Órgão Oficial do Estado,
pelo Órgão de Informação da entidade (Serjusmig Notícias) e no site
www.serjusmig.org.br.

Elerson Márcio dos Santos
Presidente da Comissão Eleitoral
Marcelo Paulo Nogueira Pereira
Vice-Presidente da Comissão Eleitoral
Rodrigo Bartolomeu Guimarães
Secretário da Comissão Eleitoral
Rodrigo Granata Silveira de Santana
Suplente da Comissão Eleitoral
Clayson de Faria e Silva
Suplente da Comissão Eleitoral

Diretoria do SERJUSMIG se reúne com
desembargadores para debater o Plano de Carreiras
Desde o final de 2015, quando foi aventada a possibilidade de votação em janeiro da minuta que altera a Resolução 367/2001, que
regulamenta o Plano de Carreiras dos Servidores, o SERJUSMIG
agendou uma série de reuniões com membros da Comissão Administrativa do TJMG, para tentar, por meio do diálogo, modificar
pontos que, após criteriosa análise, foram considerados prejudiciais à categoria. Para tanto, a presidente do Sindicato precisou
adiar suas férias.

ção de desempenho; à grave situação de o Servidor não poder ter
nenhuma falta no período aquisitivo; à não obrigatoriedade de o
edital da PV ser publicado todos os anos; à desigualdade mantida
na Resolução, passando por cima, inclusive, de ordem do CNJ em
relação à distribuição dos cargos da 1ª Instância em classes, o que,
diferentemente da 2ª Instância, limita dentro da classe a promoção do Servidor e impede que numa classe já com todos os cargos
providos, o TJMG possa apontar vagas.

Até o momento, a presidente do SERJUSMIG, Sandra Silvestrini e os dirigentes, Rui Viana e Antônio Costa, se reuniram com
os desembargadores André Leite Praça, Wagner Ferreira, Cássio
Salomé, Luís Carlos Corrêa Junior e Kildare Gonçalves Carvalho.
Em todos os encontros, foi entregue pelos líderes sindicais um documento no qual apontam itens da minuta que, na visão do Sindicato, além de não trazerem nenhuma melhoria para a qualidade
da prestação jurisdicional, em alguns casos ainda prejudica Servidores, especialmente da 1ª Instância.

Ao longo do mês de janeiro, o Sindicato pretende agendar reuniões com todos os desembargadores membros da Comissão Administrativa, para reforçar seu pedido de reformulação da minuta, em relação aos pontos com os quais a entidade não concorda,
por gerar prejuízos aos Servidores. O SERJUSMIG defende uma
discussão ampla e não
atropelada da matéria.

Entre as propostas do SERJUSMIG estão as que dizem respeito à
criação de uma regra de transição para a pontuação dos títulos,
no que se refere aos cursos regulares; à discordância com a possiblidade de as vagas serem apontadas de forma regionalizada ou
setorizada; à avaliação de desempenho deixar de
levar em conta a
média do período
aquisitivo e passar a ser exigida a
obtenção de 70%
em cada avalia-

O Sindicato também solicitou reunião com o
presidente do TJ, Pedro
Bitencourt Marcondes,
que preside esta Comissão.
À esquerda, reunião com
o desembargador André
Leite Praça, em 18/12. Ao
lado, no alto, encontro com
o desembargador Wagner
Ferreira, em 14/1. Abaixo,
sindicalistas debatem propostas com o desembargador Luis Carlos Corrêa
Júnior, em 19/1.
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Tem início a rodada de visitas às comarcas 2016
O mês de janeiro começou
a todo vapor. Logo após o
fim do recesso, na segunda semana do ano, os dirigentes do SERJUSMIG,
Rui Viana e Antônio Costa, visitaram 10 comarcas
das regiões do Triângulo Mineiro e Noroeste do
estado: Campina Verde,
Capinópolis,
Itapagipe,
Ituiutaba, Iturama, João
Pinheiro, Paracatu, Patos
de Minas, Patrocínio e
Santa Vitória.
“Iniciamos 2016 com mui-

ta disposição, buscando
ampliar o contato com a
categoria e despertar ainda mais a conscientização dos Servidores. Nas
comarcas visitadas, constatamos, de forma geral,
a sobrecarga de trabalho,
a falta de pessoal e uma
grande frustração dos Servidores com relação à PV,
já que a grande maioria
não tem expectativa de
promoção. Eles investiram
tempo e dinheiro visando
capacitar-se ainda mais,
mas não estão tendo a

contrapartida do TJ, uma
vez que os recursos financeiros para a PV foram
reduzidos drasticamente”,
afirma Rui Viana.

vidores, mudança na carreira de Oficial de Apoio,
auxílio-saúde, PEC 555,
aposentadoria, dentre outros.

Os Servidores recepcionaram muito bem os diretores e aproveitaram a
oportunidade para tirar
dúvidas sobre diversos
temas, como o cumprimento do acordo de greve,
data-base, majoração da
jornada de trabalho, PJe,
PV, adoecimento de Ser-

“Os Servidores mostraramse atentos e preocupados
com a minuta de alteração da Resolução 367, que
regulamenta o Plano de
Carreiras. O maior temor
é que as mudanças propostas possam prejudicar
a carreira destes”, relata
Antônio Costa.

Campina Verde

Itapagipe

Ituiutaba

Iturama

João Pinheiro

Paracatu

Patos de Minas

Patrocínio

Santa Vitória

CORREIOS
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