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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL

- EXTRAORDINÁRIA -

No dia 17 de setembro de 2012, no auditório da Sociedade Semear, localizado na Rua Vila Cristina,

148, São José, Aracaju/SE, presente encontravam-se trabalhadores, diretores e sindicalizados do

Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Sergipe (SINDIJUS/SE) para reunirem-se,

extraordinariamente, em Assembleia Geral, marcada e divulgada nos termos do Estatuto deste

sindicato. Às 15h30min, foi realizada a primeira chamada e, às 16 horas, foi realizada a segunda

chamada, momento em que foi aberta a reunião que tinha como pauta debater e deliberar sobre os

seguintes assuntos: 1 - Campanha Salarial. Declarada aberta a reunião da Assembleia Geral, foi

feita a leitura da ata da Assembleia anterior, que foi aprovada pelos presentes. Em seguida, a

Diretoria Executiva propôs método de condução, de deliberação e de formulação de propostas de

encaminhamento nesta reunião, tendo sido aprovado pelos presentes que, inicialmente, a Diretoria

daria os informes e apresentaria a sua avaliação sobre cada um dos pontos da pauta, o que seria

seguido da abertura dos debates para exposição de avaliação e de eventuais propostas de

encaminhamento dos sindicalizados presentes e, imediatamente após, as propostas seriam

submetidas à deliberação de todos os presentes para a formação de uma síntese. Ato contínuo, a

Diretoria fez um relato sobre as plenárias de base que ocorreram em diversas Comarcas do Estado,

com o objetivo de criar condições para que houvesse a participação direta dos servidores lotados no

interior, na construção da pauta de reivindicações da Campanha Salarial que se avista. Em seguida,

o representante do DIEESE, Luiz Moura, que também esteve presente, apresentou uma explanação

sobre a situação atual da economia e, a partir da informação prestada à Assembleia de que os gastos

com incorporações giram em torno de R$ 811.000,00 ao mês, alertou que se este valor fosse dividido

para todos os servidores representaria um aumento aproximado de 15% nos vencimentos dos

técnicos judiciários, por exemplo. Após, o representante da Central Única dos Trabalhadores de

Sergipe (CUT/SE), Prof. Rubens Marques, ressaltou a importância da união de todos os servidores

integrantes da categoria para que, no final, seja possível alcançar os resultados esperados e a vitória.

Logo após, a Diretoria apresentou o informe sobre o processo das URVs, onde a Presidência do

Tribunal de Justiça afirma que houve um erro na forma como fora expedido o Precatório, sendo,

desde já, proposto pela direção do sindicato que a URV entre novamente na pauta da Campanha

Salarial, bem como seja solicitado ao TJSE que a mesma seja paga nos mesmos moldes do PAE

(Parcela Autônoma de Equivalência) dos magistrados. Em seguida, abriram-se os debates para que

qualquer dos sindicalizados presentes pudessem apresentar avaliação e propostas de

encaminhamento. Após os debates, foram submetidas à deliberação todas as propostas

apresentadas nesta reunião, tendo sido aprovada a seguinte pauta de reivindicações para ser

apresentada ao TJSE, na Campanha Salarial deste ano: QUANTO A VALORIZAÇÃO JUSTA DOS

TRABALHADORES EFETIVOS: 1) Vencimento-base: Aumento salarial em percentual linear de

16% para todos os cargos efetivos, na data-base, em janeiro. 2) Gratificação Judiciária: Cri'?-':..._.
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Gratificação Judiciária para todos os servidores efetivos, da ativa e aposentados, não ocupantes de

CC, FC ou incorporação. 3) Auxílios: Aumento nos auxílios alimentação e saúde, na data-base, em

janeiro. 4) Auxílio-alimentação: Fim das faixas de contribuição dos trabalhadores no custeio e

extensão aos aposentados. 5) Adicional de Qualificação: Elevação e criação dos percentuais do

adicional de qualificação, da seguinte forma, sobre o vencimento. básico: 30% Doutorado / 25%

Mestrado / 20% Pós-graduação /10% Graduação em nível superior /03% para ações de treinamento

que totalizem 120 horas. 6) Horas-extras dos Plantões: Pagamento de horas extras para servidores

que trabalham durante os plantões, do interior. 7) Gratificação de Interiorização: Criar Gratificação

de Interiorização de 7% para servidores que trabalham até 20 km da capital / 13% de 21 a 50 km /

18% de 51 a 75 km / 25% de 76 a 100 km / 30% de 101 a 140 km /40% acima de 140 km. 8)

GAE: Estender a Gratificação de Atividade Externa, já devida aos técnicos que executam mandados,

para servidores que exercem atribuições de comissários de menores. 9) URVs: Pagamento, pela via

administrativa, das indenizações dos danos causados aos servidores no período das URVs, nos

mesmo moldes que foram pagas as indenizações do PAE (Parcela Autônima de Equivalência) dos

magistrados. 10) Greve de 2010: Negociação das faltas aplicadas ao~ servidores e não abonadas

durante a greve ocorrida em 2010.11) Correção de distorções: Congelamento de valores dos CCs

e FCs. QUANTO ÀS CONDiÇÕES DE TRABALHO: 12) Negociação permanente: Instauração de

mesa de negociação permanente, entre a gestão do TJSE e a entidade sindical, para tratar das

condições de trabalho, saúde dos trabalhadores, combate ao assédio moral e relações de trabalho.

13) Treinamentos: Aperfeiçoar cursos e treinamentos da ESAJ para os servidores, na capital, e

também realizá-Ios nos fóruns do interior. 14) Remoção: Antes da remoção geral, nas comarcas em

que houver mais de um local de trabalho, abrir processo de remoção para os servidores já lotados e

concessão de direito à Escrivães para concorrer à remoção quando houver vacância de diretores de

secretaria ou de escrivães em qualquer Vara, inclusive nas novas. 15) Alojamentos: Criar

alojamentos para os servidores nos fóruns do interior do estado, nos mesmos moldes dos que já

existem nos fóruns de Canindé do S. Francisco e Poço Redondo. QUANTO ÀS MEDIDAS

ADMINISTRATIVAS PARA DEMOCRATIZAR O JUDICIÁRIO: 16) Incorporações: Fim das

incorporações inconstitucionais de CCs e FCs. 17) CCs e FCs inconstitucionais: Extinção dos

cargos em comissão e funções de confiança que não exerçam atribuições de chefia, direção e

assessoramento. 18) Distribuição de trabalho e quadro de pessoal: Desinchar a atividade-meio

para potencializar os serviços na atividade-fim e lotar mais servidores nos fóruns que têm apenas 01

(um) servidor lotado; realocação de servidores que foram cedidos para outros órgãos no seu local de

origem no TJSE; e manutenção/realocação de servidores incorporados no respectivo cargo

incorporado até a sua aposentadoria. 19) Democratização do acesso às repartições: Abolir a

exigência, à população, de trajes específicos para se ter acesso às repartições do Judiciário

sergipano. Nada mais havendo, foi declarada encerrada a reunião. Eu, Secretária Geral, lavrei a

presente ata.
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