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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO DOS

SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE
SERGIPE EM 26 DE JUNHO DE 2017

Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano dois mil e dezessete, reuniram-se em Assembléia
Geral Extraordinária às 14:00 (catorze horas), em primeira convocação e às 14:30 (catorze e trinta)
em segunda convocação, na sala de treinamentos do Tribunal Regional do Trabalho da 20® Região,
localizado no Centro Administrativo Governador Augusto Franco na Avenida Carlos Rodrigues
da Cruz, S/N, Bairro: Capucho, CEP 49081-015, Aracaju/SE, a Diretoria do sindicato dos
Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado de Sergipe e servidores associados e não
associados para discutir sobre a seguinte ordem do dia: Informe sobre as ações recentes do
Sindjuf.SE: reuniões, convocatórias, convênios, site; Resolução CSJT n° 190, de 26 de maio de
2017 altera a Resolução CSJT n " 86, de 25 de novembro de 2011; Despacho do CNJ - Resolução
219-2016; Greve Geral do dia 30/06/2017. O coordenador Geral do Sindjuf.SE, Gilberto Oliveira
Melo presidiu a reunião e abriu a sessão agradecendo a quem estava presente, fazendo uma breve
explanação para todos sobre o que fora realizado na última reunião que acontecera dia dezenove
de junho e declarou as tentativas que o Sindicato tem feito para reunir a categoria a fim de debater
sobre os problemas que envolvem a todos no que se refere ao Plano de Saúde, ao rezoneamento,
às paralisações e às mudanças propostas pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça). Apresentou a
pauta do dia em Power point e começou demonstrando o novo layout do site, apresentou as
alterações e assegurou que à medida que o grupo acessasse e opinasse, seriam feitos novos ajustes.
Explicou para todos sobre as reuniões que foram feitas anteriormente, em conformidade com as
orientações das Convocatórias da Fenajufe. Em seguida, falou da Greve Geral e do Esquenta Greve
Geral que não aconteceu porque embora tenha se estabelecido o dia dezenove de junho de dois mil
e dezessete e feita a convocatória, a categoria, em sua grande maioria, não compareceu para decidir
se haveria adesão à Greve Geral do próximo dia trinta de junho. Preocupado, alertou a todos para
Resolução 190/2017 que altera a Resolução 86/2011 sobre os procedimentos administrativos a
serem adotados em caso de paralisação. Explicou das alterações e das condições implicitas nessa
Resolução, que segundo Ricardo, foi um ganho para a categoria já que anteriormente, havia a
determinação de corte do ponto sem negociação. Na visão dele, agora, é possível participar e
negociar a compensação do dia parado com horas extras. Falou da discussão anterior acerca do
Plano de Saúde e foi questionado pela servidora Mônica do TRT de como seria essa proposta. Ela
perguntou se o plano de saúde seria reunido através do Sindicato ou através dos tribunais? Gilberto
esclareceu que a princípio não, porque o contrato do TRT (Tribunal Regional do Trabalho) é feito
diretamente pelo tribunal, que não permite o repasse em pecúnia para o servidor e acrescepteu que
isso é resultado de uma decisão coletiva, pois, há pouco tempo, a AMATRA (AssociaçãoMos
Magistrados da Justiça do Trabalho) fizera um requerimento ao TRT para receber em pecúniay e o
TRT disponibilizou uma pesquisa na intranet através de enquete pública, para saber se o servidor
concordava. Segundo ele, assim que o Sindicato soube da pesquisa, orientou.-oá^servidores à
dizerem não à proposta, já que atualmente o plano desse tribunal é o mellpf que exi^e, pois
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diferença é grande em relação aos contratos da Justiça Federal (JF) e do Tribunal Regional
Eleitoral (TRE), que são realizados através das Associações e/ou contratação do plano pelo
servidor com a comprovação documental do serviço contratado. Para ele, a orientação sugerida
pelo Sindicato parece ter sido positiva, já que o resultado da negativa dos servidores foi grande.
Gilberto explicou que já foi feita uma reunião com os servidores que trabalham com o plano de
saúde da Justiça Federal e serão feitas reuniões posteriores com os principais responsáveis nas
presidências das associações da Justiça Federal e do Tribunal Regional Eleitoral, para tentar ver
um plano unificado para beneficiar o judiciário de modo que o servidor venha a pagar menos no
plano de saúde, e disse que na última reunião, contou com a presença do Presidente da Associação
da Justiça Federal, o Senhor Borél, que foi de suma importância para fortalecer as propostas da
categoria e com cuja presença se espera contar em outras reuniões, a fim de trabalhar a idéia
principal de levar ao conhecimento do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) a necessidade de se
constituir um plano unificado para todos os servidores do judiciário de modo que valha a pena para
todos. Ele contou que no início do ano uma Comissão Constituída visitou a Coordenadora
responsável do Tribunal Regional Federal da P Região e tomou conhecimento do sistema de
autogestão, que propicia maiores possibilidades e uma melhor prestação de serviço para o servidor,
mas que para os tribunais daqui ficaria inviável pela quantidade de vidas que se tem em relação às
deles. A comissão surpreendeu-se com os benefícios e mais ainda ao saber que esse sistema existe
desde 1989. Em virtude disso, o Sindicato vem trabalhando para que seja levado ao Conselho
Nacional de Justiça a proposta de unificação dos planos, até mesmo porque como existem, os da
Justiça Federal e do Tribunal Regional Eleitoral saem muito caro para os servidores quando
comparados com o do TRT. Gilberto mencionou também ser do interesse do grupo fundir o
Sindicato com as Associações para que todos fiquem fortalecidos e tenham maior
representatividade, porque a divisão com está acontecendo não favorece o servidor, já que há uma
divisão desnecessária de servidores com objetivos afins, sendo, que para representar o servidor
judicialmente, é com o Sindicato que ele conta. Afirmou ainda que para isso, espera contar com a
ajuda de Norma e de Anita que fazem parte tanto do Sindicato como das Associações. Informou
ainda aos demais, que como Ricardo é representante do Sindicato na Comissão criada pelo TRT
para tratar do plano de saúde deste tribunal, a direção do Sindicato orientou que o mesmo
desenvolvesse estratégias para convencer a direção do TRT da emergente necessidade de levar ao
CNJ a idéia de o mesmo assumir a responsabilidade geral da contratação de um plano de saúde
para todo o Judiciário Federal, pois acredita-se que dessa forma o valor cobrado pelo plano seria
mais viável e menos dispendioso para o servidor, haja vista o aumento significativo no número de
vidas. Gilberto passou a palavra a Ricardo para falar a respeito do Despacho do CNJ (Conselho
Nacional de Justiça) que foi encaminhado à Fenajufe, solicitando que a mesma encaminhasse aos
sindicatos ligados a ela o questionamento sobre a execução da Resolução 219/2016, para saber se
os tribunais executaram o que prescreve a Resolução. Ricardo esclareceu que a resposta do
Sindicato fora de que até a presente data, não havia se cumprido o que determina a referida
Resolução, mas no documento enviado, informou e deixa clara, a dificuldade que os tribuiwis
teriam e terão em fazer acontecer tal normativo em virtude do número de servidores, destácando
os eventuais problemas que surgirão com o remanejamento, pois tanto no administrativo óomo no,
1° e 2° graus, está-se lidando com pessoas, com servidores. Gilberto informou que nq .diá'de~hoj[e|
já tinha falado com a Direção Geral, assegurou que o Sindicato está preocupado c^ofh o sèrvidor è
que deixou isso bem claro na reunião que teve com o senhor Tadeu. Ricardo fez uma exj^anação
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usando os dados fornecidos pela Fenajufe, demonstrando como se dará o remanejamento nas varas,
segundo os dados estatísticos utilizados para readequação e procurou esclarecer como ficará a
situação em determinados setores, mostrando a inviabilidade de funcionamento para algumas varas
com a redistribuiçào como está sendo proposta. O ponto crítico da discussão acentuou-se nos
destaques apontados por Gilberto contidos na Ata da Correição Ordinária no Tribunal Regional do
Trabalho da 2(f Região, ocorrida no período de 24(vinte e quatro) a 28 (vinte e oito) de abril de
2017(dois mil e dezessete), assinada pelo Excelentíssimo Senhor Ministro Renato de Lacerda
Paiva Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho que traz na página 48(quarenta e oito), linha cinco
a dez, dados de que "O TRT possuía, em fevereiro de 2017(dois mil e dezessete), 165 (cento e
sessenta e cinco) servidores em atividade nas varas e nos foros trabalhistas. Dessa forma, o
Tribunal necessitaria, no total, de um quantitativo entre 584 (quinhentos e oitenta e quatro) e
625(seiscentos e vinte e cinco) servidores. Em fevereiro de 2017((dois mil e dezessete), possuía
447(quatrocentos e quarenta e sete) servidores em atividade" e para ele, as disposições contidas
na Resolução, não resolverão o problema, o que implicaria em concurso imediato para sanar o
déficit, mas como isso não será possível momentaneamente, os tribunais terão que repensar suas
posturas e levar ao CNJ a necessidade de se fazer concurso para o preenchimento dessas vagas.
Os tribunais não podem e nem devem sacrificar ainda mais a vida dos servidores. De acordo com
Ricardo, na forma como está se querendo fazer, vai mexer e desestruturar a vida do servidor e
Gilberto declarou enfaticamente que se acontecer de essas ações prejudicarem o servidor, vai
acontecer uma enxurrada de ações na justiça, pois o Sindicato vai defender o servidor. Para
Adriano, que é servidor do TRT, as mudanças como estão sendo lançadas para a efetiva prática de
acomodação "...trata o servidor como recurso material, e pela primeira vez com um termo
normativo". O que se tem nessa proposta segundo ele é "a coisificação do servidor". Ele fez alusão
ao descaso com servidor que se capacita, estuda e de repente com essas alterações, é remanejado
considerando apenas números e estudos setoriais, que teve a concordância de Mônica nesse ponto
de vista. Na fala dele: "O ponto mais nocivo, na minha visão, é que a resolução 219/2016 (duzentos
e dezenove) trata o servidor como recurso material, uma mesa ou uma cadeira. 'Pegue esses 44 do
2® grau e jogue no T'. Sim, pessoal, e é assim, é? Quer dizer, um servidor que dedicou anos a fio
a se especializar e capacitar naquela área, de uma hora para outra, vai para o 1® grau. Idem para a
área administrativa, cujo percentual previsto na resolução é de 30%", protesta, acrescentando que
somente estão imunes dessa medida duas áreas do Tribunal Regional do Trabalho, que são a Escola
Judicial e a área de Informática. Ele falou da limitação imposta pela LOA, "A Lei Orçamentária
Anual, que determina a nomeação dos novos, exceto em decorrência de vacância e aposentadoria
sem pensão e que atrapalha a solução para esse problema. Chamou a atenção para a articulação
que está acontecendo de forma meticulosa para desmobilizaçào gradativa da justiça do trabalho.
Segundo ele, se acontecer o desmonte que estão propondo, os gabinetes dos desembargadores que
funcionam atualmente com oito servidores, incluindo o segurança, passarão a funcionar com
quatro. Ademais, aplicando-se tal regra aos cargos em comissão e funções comissionadas, ter-se-
á um resultado de quatro gabinetes com assessoria e quatro, sem. Gilberto, o coordenadoiLgeral,
afirma mais uma vez que o Sindicato não vai entrar nessa guerra, defendendo um ladp' ou outro,
considerando a distribuição proporcional com a migração do segundo para o primeiro grau. Em
sua fala, deixou bem claro: "vai-se defender o servidor, todos, independentemente se"está no
administrativo, no 1® ou 2® graus, doa em quem doer" e Adriano sugeriu para todos a leitura do
artigo de Amaury Pinheiro na página da Fenajufe a fim de se entender melhor a situação qut
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se instaurar nas varas. Depois de esclarecer sobre o papel que o Sindicato irá desempenhar em
favor do servidor, Ricardo fez a leitura da Resolução 190/2016, detalhando os procedimentos
administrativos e Gilberto fez uma intervenção antes de se concluir sobre a deliberação da greve
e relembrou a todos sobre a Constituição do Núcleo dos Técnicos, como foi estruturado e
apresentou a Ata de formação do Núcleo com data de votação em 10 (dez) de junho de 2014 (dois
mil catorze) com os nomes constituintes que são: Remo Andrade Silva (TRT), Ana Paula Tavares
de Oliveira Bezerra (TRE), Telma Machado Pereira (TRE), Rivelino Santos (TRT), Gilberto
Nascimento de Oliveira (TRT) e Gilberto Oliveira Melo (TRT). Informou sobre a 3® Reunião do
Coletivo Nacional da Fenajufe de Técnicos do Judiciário Federal e MPU - Contec, e sobre a
Reunião Ampliada que acontecerão nos dias oito e nove de julho de dois mil e dezessete, disse do
esforço em reunir o Núcleo para a tomada de decisão e como não foi possível, em consulta pessoal
aos membros do Núcleo houve a sugestão de que se trouxesse a pauta para esta assembléia a fím
de se deliberar o que fazer. Dando continuidade, indagou se alguém gostaria de participar e não
houve ninguém interessado em representar a categoria, Rivelino então, sugeriu que, como Gilberto
já estava à frente das ações do Sindicato e tinha mais conhecimento do que estava acontecendo,
deveria ser o nome a representar a categoria participando no Contec e possivelmente na Reunião
Ampliada. A decisão foi aceita e apoiada por todos, inclusive pelos membros do Núcleo presentes:
Telma Machado Pereira e Gilberto Melo. Prosseguindo, o coordenador-presidente perguntou como
ficaria em relação à Greve Geral e o grupo deliberou a não participação, considerando que havia
poucas pessoas e quem estava presente não podia se responsabilizar pelos demais. Feita a votação
e todos foram unânimes em não participar da Greve Geral do dia 30 (trinta). A conclusão final do
Coordenador Geral: "Fizemos duas reuniões convocatórias para deliberarmos sobre o assunto, às
quais demos ampla divulgação. Convocamos os associados e não-associados através de todos os
meios possíveis, site, e-mails, facebook e watts app e intranet. Não podemos decidir uma greve
com 11 pessoas das quais cinco fazem parte da diretoria", lamentou Gilberto. Feito o
questionamento se haveria mais alguma dúvida e não havendo mais ninguém querendo fazer uso
da palavra, o Presidente da mesa deu por encerrada a assembléia e foi lavrada a presente ata, que
vai assinada por mim, secretária política do Sindjuf.SE, pelo Presidente e com a relação de
freqüência anexa também assinada pelos presentes.

Maria dos Prazeres Bomfim dós Santos'

Secretana^ó

/y-j/

Gilberto Oliveira Melo i

Presidente
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