
Ofício nº 36/2020                                                Aracaju, 19 de novembro de 2020.

Excelentíssima Senhora

Maria Conceição de Figueiredo Rolemberg

Procuradora-Geral de Justiça de Sergipe em exercício

Nesta.

Assunto: Solicitação de retificação da Portaria nº 1.668/2020 relativa à designação

de analistas para o plantão do recesso forense 2020.

Senhora Procuradora-Geral

O  SINDICATO  DOS  TRABALHADORES  EFETIVOS  DO

MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE – SINDSEMP-SE, pessoa jurídica de direito

privado, vem perante Vossa Excelência expor e requerer:

Considerando  que  a  Portaria  nº  1.668/2020,  de  09  de

novembro de 2020, referente à designação de analistas para o plantão do recesso

forense 2020, divulgou os números dos celulares particulares dos servidores;

Considerando  que  tal  prática  é  costumeira  na  instituição  –

divulgação  dos números  dos  celulares  pessoais  dos  servidores  em portarias  de

plantão –, fato este que não ocorre em relação aos membros;

Considerando  o  direito  da  personalidade  à  privacidade,

inclusive do trabalhador no meio ambiente do trabalho;

Considerando a extrema necessidade de segurança pessoal e

familiar do servidor;

Este  Sindicato  entende  que  a  divulgação  dos  dados
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particulares dos trabalhadores, inclusive números dos celulares pessoais, além de

expor a privacidade alheia, põe em risco a segurança do servidor e a de sua família.

Ademais,  esta  entidade  recebeu  inúmeras  reclamações  de

seus filiados sobre esta divulgação que, como já dito acima, é corriqueira todos os

anos na instituição.

Assim sendo, solicita a retificação da Portaria nº 1.668/2020, de

09 de novembro de 2020, a fim de que sejam excluídos os números dos celulares

particulares dos servidores designados para o plantão do recesso forense 2020.

Este  Sindicato,  ainda,  solicita  que  as  informações  privadas

sobre os servidores sejam enviadas por meio do sistema eletrônico interno GED,

preferencialmente de modo restrito.

Atenciosamente.

Maria Fernanda Souza Carvalho
Coordenadora de Secretaria Geral
Coordenadora Geral/responsável legal

Fábio Erik Monte da Silva
Coordenador de Formação Sindical
Coordenador Geral

Muriel Guimarães Lima
Coordenador de Relações Institucionais e Comunicação

Saulo dos Santos Lopes Cruz
Coordenador de Assuntos Jurídicos 
Coordenador Geral
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Ruironaldi dos Santos Cruz
Coordenador de Saúde dos Trabalhadores

Antonio Carlos Andrade de Carvalho
Coordenador de Cultura e Lazer

Alexandre Gonçalves Silva
Coordenador de Políticas Sindicais

Max Jean Vieira de Oliveira 
Coordenador de Aposentados e Pensionistas
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