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São Luis (MA), 05 de Novembro de 2018.

Ofício nO145/2018-GP/SINDJUS-MA

À
Sua Excelência, o Senhor
Desembargador JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS
DD Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão
NESTA

Assunto: Resoluções 88 e 219/CNJ.

Senhor Presidente,

Respeitosamente, comunico a Vossa Excelência que, em
assembléia geral extraordinária convocada pelo SindjusMA e realizada no
sábado, 03 de novembro do corrente ano, os servidores do Poder Judiciário do
Estado do Maranhão, por ampla maioria, autorizaram esta sua única e legítima
entidade de representação sindical a reformar as regras atualmente previstas
na Lei 10.712 de 08 de Novembro de 2017, que fixou o preenchimento de 50%
(cinqüenta por cento) do total de cargos comissionados dessa Egrégia Corte de
forma escalonada até 2022, e concordar com a adoção do percentual mínimo
de 50% (cinqüenta por cento) apenas para os cargos comissionados da
atividade administrativa, ou, alternativamente, pelo menos, 30% (trinta por
cento) do total dos cargos comissionados do Poder Judiciário do Estado do
Maranhão, reservados exclusivamente para servidores do quadro efetivo, bem
como concordar com a criação de mais um cargo de assessor para cada
magistrado de Primeiro Grau, condicionado á garantia do atendimento pela
administração desse Egrégio Tribunal e pelo Conselho Nacional de Justiça -
CNJ das seguintes condições:

1°) Que seja alterada a resolução do concurso de remoção de
servidores efetivos do TJMA, suprimindo-se a exigência de concomitante
substituição do servidor removido por outro ocupante de mesmo cargo e
respeitando-se ainda, e doravante, o índice mínimo de 50% (cinqüenta por
cento) da força de trabalho remanescente da unidade judicial, após a
conclusão do referido concurso de remoção;

2°) Que a GAJ - Gratificação por Atividade Judiciária seja mantida
e que a possibilidade de criação de novas Funções Gratificadas (FG) seja". /l
limitada à atividade de Conciliador Judicial; (" \ / J
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3°) Que seja assegurado o pagamento de pelo menos 5,4% de
reposição inflacionária na folha de salários dos servidores efetivos já na folha
de salários de dezembro do corrente ano;

4°) Que, no mesmo projeto de lei de que trata o item anterior, seja
instituída a DATA BASE para revisão anual da tabela de vencimentos e verbas
indenizatórias da categoria;

5°) Que seja instituída, concomitantemente, por projeto de lei, a
Mesa de Negociação e Conciliação Permanente entre os servidores, através do
SindjusMA, e o Tribunal de Justiça do Maranhão, com o intuito de encaminhar
todas as questões de interesse coletivo da categoria junto à administração
dessa Egrégia Corte, seja referente à reposição anual de perdas inflacionárias,
pretéritas ou futuras, seja referente ao desenvolvimento na carreira dos
servidores efetivos, às suas condições de trabalho e saúde, dos membros
ativos, aposentados e pensionistas, efetivos ou comissionados da categoria;

6°) Que seja extinta toda e qualquer punição decorrente de
participação dos servidores representados pelo SindjusMA nos movimentos
paredistas de 2014 e 2015, garantindo-se assim a devolução dos descontos e
reposição dos dias parados bem como imediatamente extintos os respectivos
processos judiciais por via da conciliação;

7°) Que seja garantido pelo Tribunal de Justiça que nenhum
servidor representado pelo Sindjus-MA será removido de ofício para
cumprimento da Resolução 219 do CNJ e, por conseguinte, que sejam
asseguradas pela administração dessa Egrégia Corte outras formas de
cumprimento da determinação daquele Augusto Conselho de priorização da
Justiça de Primeiro Grau;

8°) Que seja estendido o direito ao Teletrabalho para todos
servidores do Poder Judiciário do Estado do Maranhão, exceto para aqueles
cuja natureza de suas funções seja incompatível com a atividade virtual, a
saber: oficiais de justiça, comissários da infância e motoristas;

9°) Que seja alterada a Resolução do Auxílio Saúde, criando-se
uma nova tabela por faixa etária para que os servidores com mais idade
recebam valores maiores e compatíveis com o custo de seus respectivos
planos de assistência médica e hospitalar;

10°) Que seja instituído o Auxílio Creche para os servidores e
servidoras do Poder Judiciário do Estado do Maranhão.



Pelo exposto, se atendidas as condições expressamente
delimitadas pela supra-referida assembléia geral dos servidores representados
pelo SindjusMA, fica o representante legal deste sindicato, desde já, autorizado
a subscrever novo acordo com o Tribunal de Justiça do Maranhão perante o
Conselho Nacional de Justiça, bem como encaminhar todas as demais e
necessárias providências de praxe.
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