
Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco
                                                                               

                                                                                        Recife, 20 de janeiro de 2020.

Ofício nº 01/2020.

Excelentíssimo senhor,

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) tem como um de seus valores internos
“o cuidado com os colaboradores internos e as ações que alcancem as diferentes realidades
sociais, promovendo o respeito ao ambiente, são fundamentais para a construção de uma
justiça mais responsável”. Nessa perspectiva, o SINDJUD-PE, como entidade representativa
de todos os servidores exige que pautas de valorização profissional e de atenção a saúde e
segurança, bem como de equanimidade na forma de tratamento sejam implementados pelo
TJPE.  A  categoria  acumula  perdas  históricas  salariais,  correndo  o  poder  de  compra  e
diminuindo a qualidade de vida. Além disso, é imperioso lembrar o respeito a liberdade e
autonomia sindical em exigir o cumprimento de acordos assinados. 

Nesse sentido, a categoria aprovou em assembleia geral extraordinária no dia 17 de
janeiro,  que o TJPE feche a negociação salarial  de 2019. Assim,  no presente dia  20 de
janeiro o SINDJUD-PE protocola ofício para que o TJPE possa nos atender e apresentar
proposta concreta de fechamento de negociação até o dia 23 de janeiro. No dia 24 de janeiro
o  SINDJUD-PE  comunica  a  categoria  a  abertura  para  a  negociação  e  a  proposta  de
fechamento de acordo. Em não ocorrendo essa abertura ao diálogo para fechar a mesa de
negociação de 2019 ficaram aprovadas paralisações integrais nos dias 29 e 31 de janeiro. 

Cabe  salientar,  que  o  principal  objetivo  é  ver  os  pleitos  atendidos,  por  isso  a
paralisação só ocorrerá caso o TJPE fira o direito dos servidores de ter a formalização de
acordo.

Importante  registrar  os  itens  que  houveram  avanços  nas  reuniões  da  mesa  de
negociação de  2019 (cf:  http://www.sindjudpe.org.br/2019/05/09/noticias-das-mobilizacoes-e-
da-campanha-salarial-2019-2020/):

 Folga em dobro dos plantões; 
 Retomar a discussão no Pleno do TJPE da Resolução para as duas folgas por plantão;
 Retorno do pagamento da substituição das funções gratificadas para o primeiro grau |

impacto  financeiro  apresentado  de  2  milhões.  Foi  afirmado  que  ante  ao  baixo
impacto  financeiro  será  retomado  o  pagamento,  nesse  momento,  apenas  para  as
funções de assessoria do primeiro grau; 

 Inserir a representação do SINDJUD-PE no Comitê de Política de Atenção Integral
de Saúde.
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Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco
Por fim, em acordo com a deliberação da assembleia geral extraordinária do dia 17

de  janeiro,  embora  não  se  tenha  avançado  nos  itens  do  parcelamento  das  perdas
inflacionárias, da retirada do mestrado como exigência de progressão e da equiparação do
auxílio-alimentação  entre  servidores  e  magistrados,  a  categoria  solicita  posicionamento
oficial em cumprimento ou não de tais itens.

Sem  mais  para  o  momento,  apresentamos  nossos  votos  de  elevada  estima  e
consideração.

Atenciosamente,

Alcides Campelo de Albuquerque Junior
Presidente

                         

Des. Adalberto de Oliveira Melo
Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco
Nesta
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