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Reajuste salarial representa vitória parcial
para os servidores do TJSE. A luta continua.

O reajuste salarial de 10% conquistado na Campanha 
Salarial foi fruto de organização e mobilização dos 
servidores do TJSE. Após meses de atos públicos, 
panfletagens, paralisação e uma exaustiva negociação 
com a Presidência do TJSE, a categoria, de forma 
democrática e participativa, deliberou em consensuar 
com a proposta de 10% de reajuste salarial, 10% de 
aumento no auxílio-saúde e 6,5% no auxílio-
alimentação, com efeitos a partir de janeiro de 2012.

É fato que não conquistamos tudo que queríamos, mas 
esses percentuais representam aumento dos 
rendimentos salariais para os servidores do TJSE. 
Ademais, não houve perda de direitos e a melhoria 
salarial foi conquistada para todos os servidores, sem 
exceção, desde o início da carreira até a 
aposentadoria.

Mas, para o SINDISERJ esta vitória é parcial. A 
campanha salarial tem um desfecho, mas as idéias das 
contradições existentes no Judiciário sergipano, 
denunciadas pelos servidores nesta campanha, 
continuarão pautadas e vivas na consciência de todos.

No próximo período, teremos ainda muitos desafios e, 
enquanto representante dos servidores do TJSE, o 
SINDISERJ reafirma que em 2012 continuará 
movimentando a máquina sindical na luta diária por 
respeito e valorização dos servidores efetivos; por 
justiça salarial; pela democratização do Poder 
Judiciário; pelo fim da criminalização de greves, dos 
movimentos sociais e sindicais pelo TJSE; e pela 
unidade da classe trabalhadora.

“A nossa luta continuará firme. Por isso, para o próximo 
período, mais uma vez, convocamos todos os 
servidores do TJSE a potencializar a organização e 
mobilização afinal qualquer conquista nossa será fruto 
da nossa capacidade de força e de luta”, destaca o 
Presidente do SINDISERJ, Plinio Pugliesi.

Ao lado e na próxima página, apresentamos de forma 
detalhada as tabelas comparativas da situação 
remuneratória atual dos servidores efetivos do TJSE e 
da situação a partir de janeiro de 2012 – período em 
que serão aplicados os reajustes conquistados.

As tabelas baseiam-se no desenvolvimento da carreira 
normal dos servidores, ou seja, dos que estão 
evoluindo com a mudança de letra a cada 02 anos, 
aquisição de triênios a cada 03 anos e acréscimo do 
terço com 25 anos de efetivo exercício no TJ. Note-se 
também que os Agentes, Oficiais e Escrivães só 
possuem servidores do quadro a parti de determinados 
estágios da carreira, em razão da brutal extinção 
desses cargos promovida pelo TJ em 2003.

Nas tabelas constam apenas os valores da 
remuneração bruta, pois,  em vir tude das 
particularidades de cada servidor, não é possível 
computar os descontos de forma ampla. Diante disso, 
para se apurar o valor líquido a ser recebido, devem ser 
subtraídos os valores referentes às despesas, a 
exemplo do IPES Previdência,Imposto de Renda, 
Plano de Saúde, dentre outras.
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