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AMANHÃ, 19/4:

SERJUSMIG REALIZA REUNIÃO
COM OFICIAIS DE JUSTIÇA
Para tratar sobre a execução da decisão que determina a retirada compulsória de todos os Oficiais
de Justiça de seus quadros, inciada pelo Sindojus,
o SERJUSMIG vai realizar uma reunião com Oficiais
de Justiça de Belo Horizonte nesta quartafeira,
dia 19/4, às 10h, em sua sede.

cisão, em especial relativos ao plano de saúde, assessoria jurídica em andamento (individual), dentre outros, que o SERJUSMIG está convocando essa
reunião, para a qual a direção do Sindojus também
foi convidada oficialmente.
Participe! Opine!

Saiba mais
O SERJUSMIG recebeu, com surpresa, uma notifica- Acesse www.serjusmig.org.br e tenha acesso à
ção dando conta de que o Sindojus iniciou a execu- Petição, ao despacho deferindo o item 1 da Petição
ção da decisão judicial proferida nos autos da ação e ao convite enviado à direção do Sindojus.
02378-2012-112-03-00-1, que promove a retirada
compulsória de todos os Oficiais de Justiça filiados
aos seus quadros.
REUNIÃO COM OFICIAIS DE JUSTIÇA
Havia um acordo em andamento entre as duas
entidades, no sentido de se tentar chegar a um
possível consenso de se manter os filiados. Diante
destas discussões, o próprio Sindojus havia peticionado nos autos requerendo a suspensão.

Houve, inclusive, uma reunião no SERJUSMIG, na
presença de Oficiais de Justiça e do coordenador
geral do Sindojus, na qual ele afirmou aos presentes que levaria o assunto à diretoria e também a
ser debatido em AGE da categoria. Mas, sem que
isso ocorresse, veio a notificação ao SERJUSMIG.
É justamente para discutir de forma transparente
a situação atual, bem como os riscos aos quais o
Sindojus coloca os Oficiais de Justiça com tal de-

QUARTA-FEIRA, 19/4

Local: Auditório do SERJUSMIG
Horário: 10H
End.: Rua dos Guajajaras, 1984, Barro
Preto, BH
Link ao vivo: www.retluz.com.br/conferencia (o link estará disponível também no site do SERJUSMIG). Haverá
transmissão via facebook, pelo Live.
Basta curtir a nossa página e acompanhar a partir das 10h.
PARTICIPEM!
VAMOS DISCUTIR A SITUAÇÃO
DE FORMA TRANSPARENTE!

