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INFORMATIVO
SINJUS REALIZA AGE PARA ALTERAÇÃO 
NA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO FISCAL 

SERVIDOR/A, CASO VOCÊ NECESSITE DE INTÉRPRETE DE LIBRAS, GENTILEZA  ENTRAR EM CONTATO COM O SINJUS PELO E-MAIL 
SINJUS@SINJUS.ORG.BR  OU PELO WHATSAPP (31) 98738-8640. 

A Diretoria Colegiada do SINJUS-MG convoca todos os 
filiados em situação regular na entidade para a Assembleia 
Geral Extraordinária, dia 12/11/2018, que irá comunicar e 
formalizar a alteração na composição do Conselho Fiscal 
do SINJUS-MG, motivada por sentença judicial trabalhista. 
A AGE será realizada no auditório do Anexo II do Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais (Rua Goiás, 253 – Centro, Belo 
Horizonte), às 13h30, em primeira convocação, e às 14h, 
em segunda convocação. 

A convocação dos filiados do SINJUS  para esta 
Assembleia visa a dar ciência sobre sentença de 
primeira instância proferida no processo nº 0010386-
27.2018.5.03.0139, movido pelo filiado Marcelo Teodoro 
Fernandes contra os membros do Conselho Fiscal e da 
Diretoria Colegiada do SINJUS-MG. Em resumo, a ordem 
judicial determinou a substituição do conselheiro fiscal 
titular Idalmo Constantino da Silva pelo suplente Marcelo 
Teodoro Fernandes. Diante da decisão, faz-se necessário 
cumprir a determinação até sentença definitiva. 

Na segunda parte da AGE, Marcelo Teodoro Fernandes 
será empossado como membro titular do Conselho Fiscal 
do SINJUS. Cabe destacar que há recurso em trâmite no 
Tribunal Regional do Trabalho (TRT) buscando alterar a 
decisão de primeira instância. 

A atual composição da Diretoria Colegiada e do Conselho 
Fiscal do SINJUS-MG foi definida por eleição em 4/4/2017, 
observando o estatuto e o regimento eleitoral da entidade. 
O pleito também foi acompanhado pela junta eleitoral 

composta por três filiados escolhidos em AGE. Hoje, são 
conselheiros fiscais titulares Idalmo Constantino da Silva, 
Hudson Brígido da Silva e Renato Elias Celes Charchar, 
tendo como suplentes Marcelo Teodoro Fernandes, 
Daniel Klein Pedroso e Haydê Marçal Rocha. 

Em cumprimento à decisão, a partir do dia 12/11/2018, o 
Conselho Fiscal do SINJUS-MG passará a ser composto 
por Hudson Brígido da Silva, Renato Elias Celes Charchar 
e Marcelo Teodoro Fernandes. 

Atribuições do Conselho Fiscal
Estatutariamente, o Conselho Fiscal possui regimento 
próprio estabelecido pelos seus membros e é um 
órgão independente e autônomo em relação à Diretoria 
Colegiada. O Conselho é responsável por fiscalizar a 
gestão financeira e patrimonial do SINJUS, examinando 
mensalmente os balancetes, bem como emitir parecer 
anual sobre as contas do Sindicato.

Acesse www.sinjus.org.br e acompanhe todas as nossas lutas!

A Diretoria Colegiada do SINJUS-MG convoca os filiados 
para a Assembleia Geral Extraordinária, dia 12 de novembro 
de 2018, segunda-feira, às 13h30, em primeira chamada, e 
às 14h, em segunda chamada, no auditório do Anexo II do 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais (Rua Goiás, 253 – Cen-
tro, Belo Horizonte), para: 

a) Comunicar os filiados sobre alteração na composição do 
Conselho Fiscal e da Diretoria Colegiada do SINJUS-MG, 
conforme sentença judicial trabalhista proferida nos autos 
nº 0010386-27.2018.5.03.0139, movida por Marcelo Teodoro 
Fernandes;

CONVOCAÇÃO

Wagner Ferreira
Coordenador-geral do SINJUS-MG

b) Posse de Marcelo Teodoro Fernandes como membro ti-
tular no Conselho Fiscal do SINJUS-MG, em cumprimento a 
sentença judicial trabalhista proferida nos autos nº 0010386-
27.2018.5.03.0139;
c) Tramitação da Data-Base 2017 na ALMG;
d) Outros assuntos de interesse da categoria.

Data-Base 2017 na ALMG
Nesta AGE, a categoria também irá discutir o cumprimen-
to de acordo por parte dos presidentes do TJMG, Nelson  
Missias, e da ALMG, Adalclever Lopes, referente à aprova-
ção, em definitivo, da Data-Base 2017. No compromisso as-
sumido pelos chefes de poder, a votação do PL 4.873/2017 
em Plenário se dará nos dias 7 e 8/11, em primeiro e se-
gundo turnos, respectivamente. Assim, diante do desfecho 
que já será conhecido, os servidores irão deliberar sobre 
os próximos passos dessa luta. 



Dia 8/12 (Sáb.) • Horário: 22h às 3h30
LOCAL:

Buffet Catharina • Salão Versailles 
(Av. Raja Gabáglia, 3080- Estoril) 

• O convite é pessoal e intransferível. No ato da aquisição, é obrigatória a identificação 
com nome completo e RG, tanto para o filiado como para o convidado. Se houver necessidade de 

trocar o convidado, será necessário informar os dados previamente ao SINJUS.

*Caso o acompanhante seja servidor da 2ª Instância, mas não seja filiado, o valor será de R$ 250.
 Consulte todas as informações em nosso site ou pelo telefone (31) 3213 5247.

Adquira seu Convite
• Na sede do Sinjus, de segunda à sexta, das 9h às 17h

• Plantão no Hall da Sede do TJMG (Unidade Afonso Pena),  
nos dias 6 e 8/11, das 11h às 14h

Forma de pagamento: Dinheiro ou cheque

Filiado: R$ 70 Acompanhante: R$ 180*

Informações: (31) 3213 5247 • www.sinjus.org.br

BANDA

Brilhantina
DRINKS

Bombar


