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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL

- EXTRAORDINÁRIA -

No dia 26 de março de 2012, no auditório da Sede Cultural do Sindicato dos Servidores do Poder

Judiciário do Estado de Sergipe (SINDISERJ), localizado na Rua Maruim, 168, Centro, Aracaju/SE,

presente se encontravam diretores e filiados do sindicato 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) Planejamento do Calendário Anual de Atividades do

SINDISERJ; 3) Solicitação de criação da Gratificação Judiciária. Declarada aberta a reunião da

Assembléia Geral, a Secretária Geral fez a leitura da ata da Assembleia realizada no dia 22 de

novembro de 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 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 e do posicionamento coletivo da categoria. Ato

contínuo, foram dados pela Diretoria os seguintes informes: Sobre o Auxílio-moradia, foi aprovada a

regulamentação do auxflio-moradia para os Juizes; sobre a atuação do Sindiserj na Frente em Defesa

do Transporte Público de Aracaju, o sindicato participou ativamente do movimento que teve como

conquista o congelamento do preço da tarifa do transporte coletivo na Grande Aracaju e a promessa

da Prefeitura da Capital de abertura de licitações para esse setor; sobre a Associação dos Escrivães,

no início deste ano, a pedido da Associação que é formada por alguns escrivães, o TJSE criou e

ampliou a Gratificação de Entrância somente para os servidores ocupantes desse cargo, de modo

que, em nenhum momento, houve debate dessa natureza dentro das instâncias deliberativas deste

sindicato; sobre o concurso de remoção, foi instituído o Ato n° 274/2012, ato este fruto da intervenção

do Sindiserj, no qual estabelece o início da remoção dos servidores a partir da data de homologação

do concurso e não mais da data da lotação do servidor, o que era discricionário do Setor Pessoal,

tornado assim o referido concurso mais justo; sobre a FENAJUD, no início do mês de janeiro, ocorreu

o processo eleitoral na diretoria da Federação Nacional dos Servidores do Judiciário nos Estados,

tendo sido o companheiro Ednaldo Martins, vice-presidente na atual gestão do Sindiserj, eleito para

participar da diretoria que atuará na defesa dos servidores do Judiciário nacional, pelos próximos 03

(três) anos; sobre o Imposto Sindical, assim que o valor do imposto for repassado ao sindicato, será

convocada uma nova reunião desta Assembleia Geral para que se decida coletiva e

democraticamente sobre o destino dos recursos; sobre a impetração de ação dos auxílios

alimentação e saúde retroativos, foi impetrada a ação judicial nO201211800362, em trâmite na 18a
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alimentação e saúde, não efetuados pelo TJSE, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de

2011, haja vista que o TJSE somente reajustou esses benefícios a partir do mês de abril daquele ano.

Logo após, o assessor jurídico do Sindiserj, Charles Donald, integrante do escritório Advocacia

Operária, relatou aos presentes o andamento dos processos coletivos, informando ainda que, no

próximo dia 02 de abril, acontecerá uma reunião entre a assesso~ia jurídica e os servidores que

exerciam os cargos de avaliador, distribuidor e avaliador até o ano de 2003, quando foram

transformados em técnicos judiciários, para debater a possibilidade de construção de um remédio

jurídico em busca de corrigir mais uma injustiça histórica do TJSE e que, até hoje, este sindicato

ignorou. 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 aprovados os

seguintes encaminhamentos: 1) Quanto a Gratificação de Entrância ampliada e concedida a alguns

escrivães, a categoria reunida em Assembléia entendeu que comportamentos isolados, desta

natureza, comprometem a unidade de todos os cargos integrantes da mesma categoria, além de

ampliar as distorções salariais já existentes e gerar implicações diretas nos recursos financeiros que

deveriam custear as reivindicações defendidas por toda a categoria, assim sendo, a Assembleia

aprovou Resolução Política repudiando a conduta adotada pela Associação dos Escrivães e

registrando ainda que fosse reiterado o pedido já feito pela direção do Sindiserj ao TJSE, no sentido

de solicitar a criação da Gratificação Judiciária para todos os servidores efetivos; 2) Com relação aos

"salários anabolizados do TJSE", foi decidido que deve ser impetrado um pedido de providências no

CNJ (Conselho Nacional de Justiça), a fim de sejam apuradas as informações veiculadas na mídia

nos últimos dias; 3) Com relação ao planejamento das atividades do ano de 2012, foi ratificado o

planejamento proposto pelo Conselho de Representantes, onde nesse primeiro semestre será

retomado o Plano de Fortalecimento da Categoria, agora entrando em uma 2a (segunda) fase, com

ações como a realização de pesquisa sobre a relação da sociedade com o Judiciário sergipano, bem

como também sobre o perfil sócio-econômico dos servidores e suas condições de trabalho e eleição
.<

dos Delegados de Base nos locais onde ainda não há. Nada mais havendo, foi declarada encerrada a

reunião. Eu, Secretária ~eral, lavrei a presente ata.
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