
ATA DA A55EMBLEIA GERAL
- EXTRAORDINÁRIA -

No dia 20 de junho de 2011, no auditório do Instituto Histórico e Geográfico do Estado de
Sergipe, localizado na Rua Itabaianinha, 41, Centro, 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 - Informes; 2- Campanha Salarial; o que ocorrer.
Declarada aberta a reunião da Assembléia Geral extraordinária, a Diretora Secretária Geral
fez a leitura da ata da Assembléia realizada no dia 18/04/2011, o que foi aprovado pelos
presentes. Em seguida, a Diretoria Executiva propôs método de condução, de deliberação e
de formulação de propostas de encaminhamento durante a reunião desta Assembléia, tendo
sido aprovado pelos presentes 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, sendo
estipulado o tempo de 3 (três) minutos para cada orador e, imediatamente após, todas as
propostas seriam submetidas à deliberação, -"
Ato contínuo, o representante do DIEESE~~Luiz Moura fez uma avaliação acerca da
conjuntura econômica do país e do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, em seguida a
Diretoria informou aos presentes sobre o andamento dos seguintes encaminhamentos
aprovados na Assembléia anterior: que a compra do veículo de marca Doblô foi efetuada,
estando apenas aguardando a entrega, o referido carro foi adquirido pelo valor de R$
54.147,39; a doação do material de informática deteriorado não foi realizada, tendo em vista
que a ONG para a qual foi aprovada a doação não foi localizada; quanto ao contato que
seria realizado junto a Procuradoria Geral do Estado, a fim de solicitar informações acerca
do posicionamento do Executivo sobre o pagamento das indenizações das URVs, este
restou prejudicado em virtude da Presidência do TJSE haver informado, em reunião com a
diretoria do sindicato, que o Executivo havia comunicado que não tinha interesse em
negociar; o SINDISERJ participou do Ato de 1° de Maio organizado pela CUT, levando as
bandeiras que denunciavam a infindável demora do pagamento das URVs e Interníveis; em
relação a participação da diretoria executiva do SINDISERJ na C0missão de Elaboração de
Orçamento, foi oficiado ao TJSE, em resposta o TJSE informou que esta Comissão ainda
não foi formada no âmbito daquele Poder. Logo após, foi realizada uma prestação de
contas das ações já realizada na Campanha de Fortalecimento "Servidor Forte, Sindicato
Forte".

Em seguida, a diretoria informou a situação dos processos da URV, Interníveis e do
Funaserp, sendo que o primeiro encontra-se no STJ (Superior Tribunal de Justiça) em
recurso especial, onde a PGE (Procuradoria Geral do Estado) reconhece apenas o direito
dos servidores filiados à época da impetração da ação, o dos Interníveis encontra-se há um
ano na mesma situação, onde o Estado questiona a legalidade da Lei 2.820/90, e por
quanto ao processo do Funaserp, este encontra-se na fase de liquidação de sentença.
Após, foi exposto pelo representante da Advocacia Operária, o Bel. Henry Clay Andrade, a
atual situação do andamento dos processos da categoria em que o seu escritório é
responsável pela defesa - o da paralisação de 2009 e o da greve de 2010; ato continuo, o
advogado parabenizou esta gestão do SINDISERJ por estar inovando o processo de
construção da pauta de reivindicação, uma vez que está construindo um processo onde está
ouvindo toda a categoria, o Bel. Henry Clay Andrade fez ainda uma exposição sobre o
direito de negociação dos trabalhadores, informando que esta negociação tem por base a
transparência e a boa-fé, bem como deve ser pautada no dialogo e que, caso este dialogo

seja cessado, os trabalhadores podem utilizar do instrumento da greve, sendo este um -'--~
direito fundamental garantido a todos os trabalhadores, !:(S,··,() ['10 lo·ó,
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Em seguida a diretoria apresentou sua avaliação sobre todos os informes apr~sentados e
propôs os seguintes encaminhamentos: que a doação do material de informática
inutilizável, seja doado ao GACC (Grupo de Apoio a Criança com Câncer); que
ressarcimento retroativo do reajuste não concedido aos auxílios alimentação e saúde
no mês de janeiro deste ano sejam judicializados; que a participação de um membro
da diretoria do Sindiserj na elaboração do Orçamento seja requerido através de
pedido de providências ao CNJ; que o pagamento das indenizações da ação das
URVs seja incluída na pauta da Campanha Salarial deste ano; tendo todos os
encaminhamentos da Diretoria sido aprovados por unanimidade. Em seguida, foi
informado aos presentes que o estudo sobre a Legalidade do Plano de Carreira
encontra-se em fase de execução. Após, foi feita uma explanação sobre a importância
das plenárias para o aprofundamento da democracia, foi encaminhado também que os
processos movidos pelo TJSE contra os dirigentes Hélcio Eduardo, Plínio Pugliesi e
Larissa Mendes sejam tratados pela categoria como atos de perseguição contra o
movimento sindical, e, assim sendo, que o Sindiserj empreenda todas as medidas
necessárias a fim de promover a defesa dos companheiros, o que foi aprovado pelos
presentes; tendo sido ainda encaminhado e aprovado por unanimidade que o mesmo
tratamento seja dado a qualquer outro companheiro que venha a ser processado por
conta da atuação nas próximas campanhas salariais.
Após, foram abertos os debates, . onde foram aprovados os seguintes
encaminhamentos: solicitar providências~.ao CNJ quanto aos processos da URV e
Interníveis, informando que os mesmos estão inclusos na meta 2 do CNJ, já que estão
judicializados há mais de 10 (dez) anos' e informando ainda que nos mesmos
processos fazem parte do pólo ativo da ação pessoas com mais de 60 anos,
solicitando dessa forma o cumprimento do Estatuto do Idoso; que sejam publicadas
as informações prestadas pelo representante do DIEESE no site do Sindiserj; realizar
um Ato Público em apoio ao diretor do SINDISERJ, Hélcio Eduardo, no momento que
for realizada audiência no processo de perseguição movido contra ele.
Por fim, a Agência Voz através do jornalista Paulo Vitor fez a apresentação do material
publicitário produzido para a Campanha Salarial, com o slogan "Justiça deve começar
em Casa", sendo todo o material aprovado pelos presentes.
Nada mais havendo, foi declarada encerrada a reunião. Eu, Secretária Geral, lavrei a
presente ata.

Fernanda erreira Menezes
Secretária Geral do SINDISERJ
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