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Ata da Assembléia Geral
Extraordinária, do SiNOISERJ
realizada no dia 08 de junhb
de 2010.

Aos oito dias do TIiês de jLHh"'10 de dois mil c dez, no auditório do SINDICATO DOS
B.A~eÁRIos, situado a Av. Gonçalo Prado, n° 794, Centro, ARJ\CAJU(Se), às 16:00 horas, foi
fcita a primcira chamada, não tendo quorum suficiente, foi feita a scgunda chamada às 16;30 hs,
sendo realizada a Assembléia Geral Extraordinália dos Servidores do Podcr Judiciário do Estado

dc Scrgipc - SIrIDISERJ, nos tcrmos dos artigos 17, parágrafo único, do novo Estatuto do
SlJ.'\lDISERJ, com ampla divulgação, tendo como finalidade deliberar sobre os seguintes
assuntos: 1 - Avaliação das reuniões da Comissão Especial indicada pelo Presidente do TJ/SE
para elaboração do pes; 2 - O que Oconel'. O presidente do SINDISERJ Hélcio Eduardo
Amparo Albuquerquc declarou aberta à as~embléia em segunda convocação. Em seguida, o
Presidente do SINDISERJ iniciou a sua fala informando que jria passar a palavTa aos membros
da Comissão eleita em assembléia para passar as iDf.~rmações sobre o trabalho realizado pela
Comissão especial do TJ/SE que apresentaram uma tabela referente à carreira dos Servidores do
TJ/SE. Com a palavra CristiaIlo, disse que a proposta do TJ/SE, apresentada pelo Juiz Au.xiliar
da Presidência (Membro presidente da Comissão Especial), Dr. José Amintas, apresenta-se com
um achatamento grave na ca,:Tcrra dos Servidores do TJ/SE, reduzindo as letras, proposta esta
não aceita pelos membros da comissão. Informou também que o Presidente da Comissão
Especial, Dr. Amintas, disse quc os recursos para aplicar na revisão da tabela da Lei 89/2003 é
de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Em seguida foi passada a palavra ao membro da
Comissão Especial, Paulo Robcrto, representante da categoria eleito em assembléia c aceito pelo
Presidente do TJ/SE, disse que a proposta do TJ/SE, é achatar a caneira, em seguida fez a
apresentação das tabelas propostas pelo Juiz Auxiliar da Presidência, Df. José Amintas,
Prljsidente da Comissão especial indicado pela Presidência do 5fJ/SE para compor a Comissão
especial para elaborar o PCS, confoffi1c portaria n°, feito a apresentação, chegou-se a conclusão a
proposta do TJ/SE é retirar direitos dos aposentados e integrantes da carreira 110S finais de suas
letras c trfu""lsferi-lospara os servidores de inicio de carreira, chegando ao ponto de propor o
reajuste anual para os aposentados: NÍVEL BÁSICO letra ( P ) R$ 48,68; TECNICO
JUDIClí-L.1UOletra ( P ) R$ 10,06; ANALISTA JUDICIÁRIO letm (P ) R$ 19,50; OF. DE
JUSTIÇA letra ( P ) R$ 57,43; ESCRIV ÃES letra ( P ) R$ 41,40, todos os valores no final de

.carreira abaixo da Inflação, em contra partida dando um aU.Hlcntoabsurdo aos ANALISTAS
JUDICI.ÁRlO tiO inicio de cârreh-a nO valor de RS1.013,17, resumindo, retimndo recursos
dos servidores em fInal de carreira inclusive dos apu~entadôs e !mnsfcª'indo p~H'a os
servidores de início de carreira. Após a apresentação do Séc. de Finanças do SINDISERJ,
Paulo Roberto. Após as explanações foi passada a palavra ao Diretor do DIEESE, Luis Moura,
iniciando sua fala dizendo que diante do valor c da proposla apre"enlada pelo Juiz Auxiliar da
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Presidência o mesmo apresentou uma solução para quc nenhum servidor possa perder, dividindo
o bolo, chegando ao resultado R$ 317,00 para cada servidor, infonnando que a melhor proposta
que o Tribunal de Justiça poderia apresentar aos Servidores era corrigir as dislorç-õcs ao longo do
tempo, ampliando os reclU"Sos. Em seguida o Séc. de Finanças Paulo passou a palavra ao Jmídico
do SINDISERJ, passando informações sobre os processos em andamento sobre a última
GREVE. Em seguida pediu a palavra o Séc. Geral do Sil\i1)ISERJ, membro da comissão eleito
pela categoria, Jos;5 Anselmo C::lrdoso, disse que aprendeu no seu seio fa.rn.iliarque não podemos
retirar direitos e transferi-Ias para outros, que a proposta apresentada pelo TJ/SE representa
retirar recursos de servidores do final de carreira c dos aposentados para transferi-Ias para os
servidores no início de carreira e que quem aceitar essa proposta é um mercenário, uma vez que
é ina<h-nissívcl alguém querer prejudicar retirando direitos c que sc tiver que ganhar alguma coisa

----.. que lodos possam ganhar. Com a palavra o Presidente do Sll\TDISERJ, disse que os servidores do
TJ/SE precisam decidir cm relação à divisão dos recursos dc forma igual cntrc todos os
servidores, da forma que o DIEESE apresentou, como também manter os Ínterníveis atuais,
colocado cm votação, aprovado por todos. C.om a palavra PIL.'lio, disse que a proposta do TJ/SE

foi rejeitada pela categoria nesta assembléia, que espera a participação de todos os servidores em
outras mobilizações, uma vez que o tribunal de Justiça não respeito ncnhum servidores e que
mais uma vez se enganou com os servidores do TJ/SE, aChfu'1doque os servidores iriam aceitar
urna proposta de achatamento da carreim. Com a palavra Cristiano disse que as decisões

Ninguém mais fazen.:];; llSE} da palavra; G Presidente Hékio Edm~rdo Amparo AHmqucrq;.w
Ímalizou a assembléia. Nada mais havendo a tratar, eu o secretário-geral José Ansclmo
Caniüsü lavrei a prescnte ATA qual vai assinada por mim e demais filiado§ presentes.
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