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ATA
Ata da Assembléia Geral

Extraordinária, do SINDISERJ
realizada no dia 27 de julho de
2010.

I\OS vinte e sete dias do ínês de JUB10 de UOlS H:il e uez, no auditório do Slr'-!DlC~-\TO DOS
BANCÁRIOS, situado Av. Gonçalo Prado Rollemberg, nO 794/804, centro, ARACAJU(Se), às 15:00
horas, foi feita a primeira chamada, não tendo quorum suficiente, foi feita a segunda chamada às 15:30 hs,
sendo realizada a Assembléia Geral Extraordinária dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de

Sergipe - SIN"DISERJ, nos termos dos artigos 17, parágrafo único, do novo Estatuto do SIt"luISERJ, com
ampla divulgação, tendo como finalidade deliberar sobre os seguintes assuntos: 1 - Discussão sobre as
negociações salariais com a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe; 2 - O que ocorrer.
O presidente do SlNDISERJ Hélcio Eduardo Amparo Albuquerque declarou aberta à assembléia em
segunda convocação, dizendo que anterior a esta assernbléia a categuria tinha decidido retúrnar as
atividades e negociar com a presidência o PCS, ~om a fom1ação da comissão nomeada pela Presidência
do Ti/SE, in.iciou-se os trabalhos, tendo COD10 resultado e relatório do _Pres.idente da conlissão foi

entregue duas tabelas propostas pela maioria dos membros da comissão indicada pela presidência da
cotnissão, e diante das reuniões COHl a Presidência do TJíSE entre aposentados e representantes do
SINDISERJ, posterionnente entre Presidência do TJ/SE e dirigentes do SINDISERJ e membros da
comissão, chegou-se a conclusão por ambas as partes que a tabela melhor era indicada pela categoria,
ficando a Presidência do TJ/SE de conversar com os DESEMBARGADORES e buscar o convencimento

dos mesmos sobre a tabela apresentada pelo SINDISERJ. Após várias reuniões entre Presidente do TJ/SE
e os demais Desembargadores, houve questionamento sobre a viabilidade íutura daqui a 10 anos por parte
de 02 Desembargadores que solicitaram estudos sobre a evolução da folha de pagamento. Ficou definido
por parte da Presidência que antes de enviar a proposta para aprovação no pleno o SINDICATO e a
con1issão eleita pt::la categoria iria l0t11ar conhecirnento do envio da proposta ao Pleno. Ern seguida o
presidente do SINDISERJ passou os informes sobre o CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, disse que há 15
anos atrá:; a Diretoria do S!NDJSERj tinha cobrado esse desconto e há 07 anos atrás a antiga diretoria
também tentou receber o Imposto através de um processo administrativo, disse que o SiNDICATO
informou ao TJ/SE sobre a resolução enviada pelo Ministério do Trabalho Sindical será aplicado de
acordo com critérios estabelecido pelo próprio Ministério do Trabalho e Emprego, ou seja, será aplicado
aos filiados como recursos destinados a necessidade social, uma vez que os servidores filiados ao
SlNDlSERJ tiveram os seus alimentos cortados pelo TJ/SE, em virtude da luta por melhorias salariais,
situação esta questionada Judicialmente, e que os recursos serão repassados aos servidores que foram
para greve e que estão passando por necessidades financeiras, uma vez que o Tribunal de Justiça até o
momento não repôs os dias parados e nern negociou a compensação, em virtude desta situação social, a
retirada dos alimentos dos servidores do TJ/SE, em vutude de u"em a luta por direitos, a Diretoria do
Siudiserj comunica aos presentes que os recursos serão alocados em forma de empréstirno provisório aos
servidores que foram para greve e que tiveram os seus salários cortados, ficando o servidor condicionado
a devolver o recurso assim que o Poder Judiciário Sergipano devolver os alimentos retirados de seus
servidores, sem dar oportunidade de negociar os dias parados. Para fazer este repasse, a Diretoria do
SINDISERJ irá condicional' o pagamento usando critérios em que os possíveis beneficiados comprovem
os descontos efetuados pelo TJ/SE como também que os beneficiados assumam o compromisso (através
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de termo de compromisso e autorização) em devolver os recursos, logo após o TJ/SE devolver os seus
alimentos descontados em contra-cheque. Disse que está negociando com o escritório Causa Operária no
sentido de se fazer wn contrato do Sll\TDISERJ com o referido escritório, ampliando o suporte jurídico do
SlNDlSERJ. Em seguida o Presidente abriu a palavra para os presentes, tendo a palavra Cristiano Cabral,
disse que a medida apresentada pelo Slt'lDISERj é adequada e correta e que o SINDlSERj faça o
controle do repasse, ficando o beneficiado condicionado a devolução através de termo de autorização em
desconto de faUla quando for resolvido o cortd de peato junto a Presidência do TJ/SE ou de lnaneira
judicial, disse que devemos ficar atentos sobre um possível pacote do D/SE de maldade, fIcando o
Sl1\TDISERJ atento no sentido de se colocar transporte para se necessário ir ao Pleno do TJ/SE. Com a
palavra Plínio disse que essa assembléia é importante porque estamos tomando decisões
importantíssimas, solicitando que quanto ao Imposto Sindical que informe ao Ministério do Trabalho que
o TJ/SE não fez o recolhimento do ano de 2009 e que seja cobrada a multa pelo não recolhimento feito
pelo TJ/SE. Com que diante das informações do Séc. Geral do Sindisetj sobre o encontro em
SALV ADOR(BA) no mês de agosto de 2010 entre Sindicatos (Bahia, Alagoas e Sergipe), Ministério
Público, OAB, Presidentes dos tribunais e CNJ, fonaeniando informações para tornar o Judiciário
melhor e eficaz, o mesmo propôs que fosse colocado no site do Slt'\JDlSERJ um link em que os servidores
demonstre sugestões e informem sobre as suas neces:;idades e denúncias sobre o modo de tratamento à
população e aos servidores por parte dos gestores do D/SE, como também o que deve ser melhorado no
TJ/SE. Em seguida o Presideaie do S!NDiSERJ disse qut: na próxima segunda feira irá ser realizada uma
assembléia no dia 28/07/2010, sobre o reajuste que está sendo negociado com a UNlMED.

Ninguém mais fazcmio uso da paEavra, o rr"esidení:e Hékio Eduar"do Amparo Aibuqucl'que
finalizou a assembléia. Nada mais havendo a tratar, eu o secretário-geral José Anselmo Cardoso
lavrei a pi"eSente ATA qual vai assinada por mim e demais miados presentes.

LO ROBERTO FREITAS DANTAS

Secretário de Finanças
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