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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
- EXTRAORDINÁRIA -

No dia 18 de abril de 2011, no auditório da Sociedade Semear, localizado na Rua Vila
Cristina, 148, São José, Aracaju/SE, presentes se encontravam diretores e filiados do
SINDISERJ - Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Sergipe para
reunirem-se, extraordinariamente, em Assembleia Geral. Às 15 horas, foi realizada a
primeira chamada e, às 15h30min, foi realizada a segunda chamada, momento em que foi
aberta a reunião que tinha como pauta debater e deliberar sobre os seguintes assuntos: 1 
Funcionamento e situação do sindicato; 2- Situação dos processos em andamento - URV,
interníveis, Funaserp e greve; 3 - Convênio da Redemed; 4 -.Informes de reuniões com a
Presidência do TJ; 5 - Projetos de lei do TJ aprovados na ALSE; 6 - Decisões do CNJ; 7 
PEC-190; 8 - Imposto sindical; 9 - Assessoria jurídica para causas particulares; 10 - Plano
de organização da categoria; 11 - Eleições dos delegados; o que ocorrer.
Declarada aberta a reunião da Assembléia Geral extraordinária, (foi feita) a Secretária Geral
fez a leitura da ata da Ass~mbléia anterior o que foi aprovado pelos presentes. Em seguida,
a Diretoria Executiva propôs método de condução, de deliberação e de formulação de
propostas de encaminhamento, tendo sido aprovado pela Assembléia que a Diretoria daria
os informes e apresentaria a sua avaliação sobre cada um dos pontos da pauta, o que seria
seguido dos respectivos debates para exposições e eventuais propostas de
encaminhamento dos demais filiados e, imediatamente após, seriam submetidos à
deliberação.
Ato contínuo, a Diretoria fez uma exposição sobre a sua posse, ocorrida em 28/02/2011,
bem como acerca do funcionamento e da situação patrimonial do sindicato. Através de data
show, a Diretoria expôs as mudanças no site do sindicato; as três sedes, quais sejam: a
Sede Administrativa situada na Rua Maruim, n° 510, a Sede Cultural, situada na Rua Arauá,
nO 168, ambas no Centro de Aracaju/SE, e a Sede Social, localizada na Rodovia SE-100,
Povoado Jatobá, na Barra dos Coqueiros/SE; Çl mobília das Sedes Administrativa e Cultural,
registrando que alguns materiais de informáticá, há algum tempo, não estão em condição de,
uso e que para serem desfeitos dependem de âecisão da Assembléia; foi informada também
a atual situação do veículo do sindicato, um G"ãl 1.6, ano 1999; fora também exposto que
não houve nenhuma alteração no atual quadro de funcionários da entidade sindical, que
conta com seis, bem como a atividade desempenhada por cada um, e informado que tendo
em vista a aquisição da Sede Social na gestão anterior, está sendo necessária a
contratação de mais um funcionário, o que já está sendo providenciado, para tomar conta da
referida sede. O balanço patrimonial e de funcionamento do sindicato encerrou com a
apresentação dos prestadores de serviço, sendo informado que a única mudança que houve
após o início da nova gestão foi na Assessoria de Comunicação, que agora está sendo
exercido pela Agência Voz, momento em que a representante da empresa, Ana Carolina
Westrup, fez uma explanação sobre os serviços prestados ao SINDISERJ e comunicou o
lançamento do Projeto Cine SINDISERJ, que será inaugurado no próximo dia 29/04/2011,
na Sede Cultural; foi informado que nenhuma mudança ocorreu na assessoria jurídica, que
continua sendo exercida pelo Escritório Advocacia Operária, nem na assessoria contábil,
que continua sendo exercida pela contadora Quésia.
Após, foi exposto pelo representante da Advocacia Operária, o Bel. CHARLES DONALD, a
atual situação do andamento dos processos que o escritório está habilitado - o da
paralisação de 2009, o da greve de 2010 e o de indenização movido pelo juiz de direito da
Comarca de Itaporanga. A advogada LENIEVERSON, que é a responsável pelo patrocínio
da defesa dos processos que envolvem as URVs e os interníveis, justificadamente, não
pode comparecer perante a Assembléia, tendo a Diretoria informado a atual situação destes
dois feitos.
Após, abriram-se os debates sobre a situação do sindicato e os processos em andamento,
tendo, por conseguinte, sido aprovado os seguintes encaminhamentos: quanto ao veículo __
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do sindicato, foi aprovado, por unanimidade, que este deverá ser trocado por um
carro novo, e que, dentre os modelos propostos pelos filiados presentes - Gol, Doblô
e Topic - em processo de votação foi aprovada por maioria a compra de um Doblô e
que a troca deverá ser realizada com uso de parte dos créditos do imposto sindical;
quanto ao material de informática deteriorado, foi aprovado por unanimidade que será
doado para uma ONG que funciona junto a Secretaria de Educação do Estado de
Sergipe, devendo esse material ser quantificado e publicado através do site da
entidade sindical, assim como informar a razão social da referida ONG; quanto aos
processos em andamento, foi aprovado por unanimidade que a Diretoria informará ao
TJSE que fará contato junto à Procuradoria Geral do Estado, solicitando informação
sobre o posicionamento do Executivo acerca do pagamento das indenizações das
URVs e que no Ato de 1° de Maio, a ser realizado pela Central Única dos
Trabalhadores (CUT), os filiados do SINDISERJ levarão bandeiras denunciando a
infindável demora para o pagamento das indenizações dos processos das URVs e dos
interníveis.

Pela ordem, também foi proposta e aprovada por unanimidade a realização de um estudo
jurídico sobre a legalidade do último Plano de Cargos e Salários aprovado pelo TJSE
no ano de 2010, que impôs reajuste e carreira diferenciada para alguns cargos
efetivos, e que, caso seja constatada a ilegalidade do referido Plano seja ingressado
com o procedimento jurídico adequado; foi aprovada ainda, por unanimidade, que seja
reiterado ofício já enviado pelo sindicato ao TJSE, solicitando que um membro da
Diretoria do SINDISERJ faça parte da Comissão para elaboração de Orçamento e que,
caso seja negado ou omisso, denuncie-se o fato ao Conselho Nacional de Justiça
(CNJ). .
Prosseguindo, a fim de dar início ao processo de organização da próxima campanha
salarial, foi proposta pela Diretoria a deflagração do Plano de Fortalecimento da
Categoria, com o mote, "Servidor Forte, Sindicato Forte", que compreende a
atualização dos dados cadastrais dos filiados, campanha massiva de filiação,
realização de Plenárias de Base, pesquisa do perfil dos servidores do TJSE, eleições
dos Delegados de Base e realização do primeiro Congresso dos Servidores do TJSE.
Após a explicação sobre a proposta de regulamento das eleições dos Delegados de Base,
que havia sido entregue a todos os filiados presentes no momento da entrada na
Assembléia, por unanimidade foram aprovados o regulamento e a realização das ações do
Plano de Fortalecimento do SINDISERJ, devendo ser convocada outra reunião da
Assembléia Geral para organizar a realização do primeiro Congresso dos Servidores.
Em seguida, a Diretoria do SINDISERJ informou que a Diretoria de Gestão de Pessoas do
TJSE enviou ao sindicato o ofício nO114/2011, a fim de comunicar a decisão do TJSE que
determina a adequação dos créditos da Redemed às margens consignáveis dos servidores
usuários desse cartão, não houve inscrição para debate nem proposta de encaminhamento
sobre esse tema. Por conseguinte, pela Diretoria foram dados os informes acerca das
reuniões com a Presidência do TJSE, onde foram tratados temas como: a diferença da
revisão salarial anual de todos os servidores; o andamento dos processos das indenizações
da URV e dos interníveis; a periculosidade e insalubridade retiradas dos analistas de
Serviço Social e Psicologia; excesso de servidores na atividade meio do Tribunal; o
tratamento discriminatório conferido aos agentes judiciários nas últimas negociações
salariais; e a atualização dos auxílios alimentação e saúde, sendo que, neste, foi informado
que a Presidência do Tribunal se recusa a discutir reajuste e a atualizar os valores dos
auxílios alimentação e saúde antes do segundo semestre deste ano. Diante desses
informes, os filiados aprovaram, por unanimidade, posicionamento contrário à
procrastinação da discussão sobre o reajuste e atualização dos auxílios alimentação
e saúde no segundo semestre deste ano e firmaram posicionamento de que a
categoria exige o cumprimento da atualização dos valores dos auxílios, que já estão
há mais de um ano defasados.

Ato contínuo,foi informada à categoria a aprovação na Assembléia Legislativa do Projeto de
Lei nO17/2011, que concede indenização de transporte aos Oficiais de Justiça e Executores
de Mandados do TJSE, e do Projeto de Lei nO 49/2011, que concede a revisão dos __
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vencimentos básicos dos servidores do TJSE; não houve inscrição para debate nem
proposta de encaminhamento sobre esse tema.
Prosseguindo, os filiados presentes foram comunicados sobre as últimas decisões do CNJ
que envolvem horário de expediente e sobre jornada de trabalho previstas na Resolução nO
88, e foram informados ainda das mobilizações nacionais feitas pela FENAJUD em defesa
da aprovação da PEC-190/07, que, em 2010, foi rechaçada pelos servidores do TJSE, em
Assembléia Geral. Após os debates, diante da complexidade dos temas, por unanimidade,
foi aprovada a realização de um Seminário a fim de discutir a atual situação da PEC
190 e as ofensivas do CNJ contra os trabalhadores, devendo ser convidada a
FENAJUD para esse evento.
Por conseguinte, a Diretoria explicou aos presentes como é feita a divisão dos créditos
arrecadados pelo imposto sindical e esclareceu que, do total arrecadado, 60% é
encaminhado para o sindicato e informou que o montante arrecadado em favor do
SINDISERJ no último mês de março totalizou cerca de R$ 219 mil. Após os debates, os
filiados aprovaram que os créditos do imposto sindical recolhidos para o SINDISERJ
neste ano de 2011 serão destinados para uma conta-poupança específica,
denominada "Fundo de Mobilização e Luta", além de que, após o pagamento de todas
as despesas, nos meses que houver superávit, seja destinado cerca de pelo menos
10% do lucro líquido ao referido fundo, que deverá ser utilizado com investimento em
campanha salarial.
Por fim, a Diretoria informou que no último mês de março ocorreu o término do contrato de
prestação de serviços advocatícios do BeL Arivaldo e Bel. Marcos Maccgregor, sendo que
este último era responsável pelo patrocínio da defesa dos filiados em processos de
interesses particulares, aqueles que não tiriham relação com o trabalho exercido no TJSE;
após os debates, em regime de votação, foi aprovado pela maioria que, por enquanto, fica
suspenso esse tipo de assistência jurídica, em razão do que estabelece o art. 2°, XIV, do
Estatuto, que somente permite que os filiados sejam assistidos em causas pertinentes a
questões funcionais e salariais, e, desde já, ficou decidido que a alteração de tal
disposição e a eventual concessão desse tipo de assistência deve ser incluída na
pauta do Congresso a ser organizado.
Nada mais havendo, foi declarada encerrada a reunião. Eu, Secretária Geral, lavrei a
presente ata.
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