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Ata da Assembléia Geral
Extraordinária, do SINDISERJ
realizada no dia 16 de maio
de 2008.
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Aos dezesseisdias dõmé-s ãemaió 'do-ano de dois mil .e oito, no auditório do Sindicato
dos Bancários do situado a Av. Gonçalo Prado, 794 - Centro, nesta capital, às 15:00
horas, foi feita a primeira chamada, não tendo coro suficiente, foi feita a segunda
chamada às 15:30 hs, sendo realizada a Assembléia Ge{31 Extraordinária dos
Servidores do Poder Judiciário do Estado de Sergipe - SINDISERJ, nos termos dos
artigos 18 usque 21 do Estatuto do SINDISERJ, atendendo a convocação da
assembléia extraordinária do dia 05 de maio de 2008, com ampla divulgação tendo
como finalidade deliberar sobre os seguintes assuntos: 1 - Leitura da ata anterior; 2 
Balanço das mobilizações; 3 - O que ocorrer. O PRESIDENTE EM EXERCíCIO DO
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DE SERGIPE
- SINDISERJ, Sr. HÉLCIO EDUARDO AMPARO ALBUQUERQUE, no uso de suas
atribuições legais instituídas no Estatuto desta entidade sindical, declarou aberta a
assembléia em segunda convocação, com a leitura da ata da assembléia do dia 05 de
maio de 2008, a mesma foi aprovada por todos presentes. Em seguida, o Presidente
em exercício comentou a participação de todos os servidores sobre a discussão salarial

dos se~i~ores do TJ/?E, comentando o fato .histór!co do~ servidores i.re.mbuscar os
seus direitos com mUita coragem e autonomia, alem de atos de repudlos sobre as
injustiças aos trabalhadores do Judiciário, informou também das medidas legais que
foram tomadas para que a deflagração da greve atendesse a Legislação vigente,
porém a Procuradoria do Estado impetrou com ação contra o direito de greve dos
Servidores do TJ/SE e, diante da informação passada pelo Presidente Antônio Pedra
de que iria renunciar por problemas pessoais e em face da decisão Judicial que
impedia a greve, a mesma foi suspensa. Neste ato fora informado que a assessoria
jurídica do SINDISERJ tomou todas as providências cabíveis, tais como representação
contra a decisão junto ao STF, agravo no Tribunal de Justiça e contestação da ação
junto à 193Vara Cível, aguardando-se os trâmites legais e decisão. Comentou também
sobre a assembléia histórica no Fórum Gumessindo Bessa e da tomada de medidas
democráticas, no intuito de reatar as negociações com o TJ/SE. entrando em contacto
direto com Cláudio Rezende (Presidente da mesa de negociação) como também
através de ofícios expedidos ao Presidência do TJ/SE. Informou que no dia 16/05/2008
às 08:40 h foi juntamente com o Secretário Geral, Secretário de Finanças e o Sr. Luis
Moura (representante do DIEESE) conversar pessoalmente com o Presidente do
TJ/SE, com o intuito de reatar as negociações, sendo informado pelo Presidente do
TJ/SE que necessário que as negociações fossem dirigidas pelo presidente do
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Sindicato. Em seguida foi passada a palavra ao Secretário de Finanças que informou
ter sido convidado para ir ao Departamento Jurídico e lá chegando, recebeu do Sr.
Antônio Pedro Machado dos Santos uma carta de renúncia, sendo a mesma lida nesta
assembléia e aprovada a sua renúncia por todos presentes na assembléia. Em seguida
com a palavra o Presidente em Exercício que justificou os diversos problemas
questionados pelo fiiiado, Edson (Setor de informática) presente na assembléia. Diante
da renúncia do Presidente Antônio Pedra Machado dos Santos, os presentes na
assembléia deram posse ao Sr. Sr. HÉLCIO EDUARDO AMPARO ALBUQUERQUE
como sendo o novo Presidente do SINDISERJ. Com a palavra o recém empossado
pelos filiados do SINDISERJ, Presidente HÉLCIO EDUARDO AMPARO
ALBUQUERQUE disse que iria encaminhar o Ofício ao Presidente do Tribunal de
Justiça juntamente com a cópia do Comunicado de Renúncia, informando ainda no

,""''. Ofício sobre o atual Presidente do SINDiSERJ que foi empossado em assembléia por
todos os filiados. Fica definido em assembléia que será encaminhado o Ofício e o
comunicado de renúncia, além da cópia desta ata ao Presidente do tribunal de Justiça
do Estado de Sergipe. Quanto a ação impetrada pelo SINDiSERJ na gestão anterior
contra o PCI foi colocada em votação a sua desistência, sendo aprovada por todos na
assembléia a desistência da mesma. Em seguida o Presidente do SINDISERJ
comentou sobre a decisão do Governador sobre a melhoria substancial aos servidores
Publico, sendo este um ato positivo, demonstrando claramente o aumento da
arrecadação do estado e conseqüentemente a existência de recursos no TJ/SE que
garantam o pagamento do PCS aprovado peios Servidores do TJ/SE em assembléia,
comprometendo-se os servidores do TJ/SE demonstrar ã Sociedade 8ergipana a
viabilidade do Plano de Cargos e Salários como justo e digno. Com a palavra o filiado
Cezar informando que a categoria precisa se mobilizar. Com a palavra o filiado Jailton
que comentou sobre a mobilização na cidade de Estância, sugerindo um calendário de
mobilização. Em seguida foi sugerido pelo Presidente do SINDISERJ que todos os
servidores possam usar camisas padronizadas como forma de mobiiização. Com a
palavra servidora, Sheila dizendo que a luta é de todos, jndependentemente de ser
Escrivão, Oficiais de Justiça, Auxiliares Judiciário ou mesmo técnicos Judiciário. Com a
palavra o filiado PUniainformando sobre o ato que foi feito em Estância, solicitando que
o mesmo seja feito em outras Comarcas, através de calendário para os demais
Municípios, dizendo ainda que o trabalho deverá ser feito de maneira especial no
Gumessindo 8essa, solicitando para que se registrasse o fato de ocorrências de
assédio moral (perseguição) por parte de alguns Diretores de Fóruns em Estância e em
Lagarto. Com a palavra o filiado, Cristiano que informou o seu retorno ao seu anterior
local de lotação (Fórum da UFS) sentindo-se aliviado com a decisão justa do Juiz Df.
Manoel Costa Neto, que concedeu liminar em Mandado de Segurança e passou a
sugerir o seguinte: que o site do SINDISERJ tenha um espaço para debate com os
servidores; que o comando de mobilização possa fazer parte da mesa de negociação;
que o TJ/SE apresente o impacto financeiro da proposta do PCS enviada pelo
Sindicato; que o TJ/SE apresente a folha de pagamento; que as nomeações possam
ser precedidas de concurso de remoção interna; que exista a perspectiva de
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pagamento nas horas extras; que centralize as propostas no Plano de Cargos e
salários; que coloque panfletos nas ruas, conforme encaminhamento, principalrnente
com distribuição nos semáforos de Aracaju. Em seguida com a palavra o Presidente
que propôs a confecção de camisas pelo SINDISERJ a serem compradas pelos
servidores a preço de custo. Com a palavra o servidor Tafciso, que solicitou os
seguintes encaminhamentos: Ofício ao Presidente cornunicando a mudança da
Presidência do SINDISERJ; Oficio reforçando a mesa de negociação, solicitando
urgência nas negociações; que seja designada uma data para Assembléia e que na
assembléia se discuta os pedidos acima mencionados. Com as solicitações acima
mencionadas, ficaram decididas a realização de Assembléia extraordinária para o dia
30/05/2008 às 15:00 horas e assembléias ordinárias para o dia 09/06/2008 as 15:00
horas. Com a palavra o Secretário de Finanças que deu as devidas informações sobre

-~ o auxílio saúde. Com a palavra o Sr. Edson, setor de tecnologia, que comentou sobre a
margem de consignação dos Servidores do TJ/SE, além de comprometer-se em
debater sobre o assunto, junto ao setor competente, informando tarl1bém sobre os
trabalhos realizados pela comissão de- saúde, da qual faz parte, solicitando uma
reunião com a Diretoria do SINDISERJ para tratar de assuntos referente aos aumentos
dos Planos de Saúde, sendo seus posicionamentos ratificados pela assembléia.
Ninguém mais fazendo uso da palavra, o Presidente Hélcio Eduardo Amparo
Albuquerque finalizou a assembléia. Nada mais havendo a tratar, eu o secretário-geral
José Anselmo Cardoso lavrei a presente ATA qual vai assinada por I'nim e demais
filiados presentes.
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