
CARTA ABERTA AO PRESIDENTE DO TJCE 

 

Ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do 

Ceará 

 

Nós, servidores do Poder Judiciário do Estado do Ceará, vimos por meio desta, demonstrar 

nosso total e irrestrito apoio ao nosso instrumento de organização sindical, SindJustiça 

Ceará, e à sua diretoria colegiada. 

Reconhecemos que nos últimos meses nossa entidade tem empreendido esforços no 

sentido de apresentar e dialogar sobre a implantação de uma série de pleitos, por nós 

reivindicados. Todavia, temos percebido pouca efetividade quanto ao atendimento da pauta 

requerida, algo que nos faz refletir acerca da eficiência do tão alardeado "Programa de 

Valorização dos Servidores". 

Para que não reste dúvidas, mesmo que correndo o risco de incorrer em uma repetição, 

apresentaremos nossa pauta, aprovada por unanimidade em nosso II Congresso e ratificada 

em Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 06 de setembro do ano corrente: 

- Reforma do PCCR; 

- Reposição das perdas inflacionárias; 

- Implantação do auxílio-saúde; 

- Melhores condições de trabalho e contra o assédio moral; 

- Ampliação das vagas para o concurso público, contemplando todos os cargos; 

- Revisão das metas da GAM; 

- Contra o desvio de função; 

- Não à remoção de ofício; 

- Não ao teletrabalho impositivo; 

- Fim das práticas antisindicais praticadas pelo TJCE; 

- Por um programa efetivo de valorização do servidor; 

 

Por fim, esperamos que o tão falado programa de valorização se desdobre em ações 

concretas e no atendimento dos nossos pleitos. Desejamos que o diálogo com a nossa 

entidade sindical seja retomado e, também, que seja algo propositivo e objetivo. Solicitamos 

ainda o respeito à atuação sindical dos nossos dirigentes, tendo em vista toda uma série de 

práticas antissindicais e que atentam contra a liberdade de organização. 

 

Texto aprovado pela categoria, por unanimidade, em Assembleia Geral Extraordinária 

realizada no dia 06 de setembro de 2019 


