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Contador do Sinpojud apresenta 

No dia 11 de janeiro, a diretoria 
executiva e o contador  do 
Sinpojud reuniram-se com os 
filiados, em assembleia, para 
apresentar a prestação de contas 
da entidade, referente ao ano de 
2012. Em pauta, a apresentação 
dos balancetes financeiros 2012, a 
previsão orçamentária,  Pauta de 
Reivindicação e Plano de Lutas da 
categoria do judiciário para o ano de 
2013.
O contador da entidade, Fábio 
Caldas, apresentou os balancetes. 

contas e assembleia aprova 
Após a apresentação dos itens, 
à categoria aprovou as contas 
do Sinpojud do ano de 2012 e a 
previsão orçamentária  2013, que 
obteve total de votos 110 a favor, 
13 votos contra e 4 abstenções. 
A Pauta de Reivindicações foi 
aprovada pela maioria dos 
presentes, tendo apenas 1 
abstenção. O Plano de Lutas 
para 2013 foi aprovado por 
unanimidade. 
A presidente do Sinpojud, Maria 
José Silva ‘Zezé’, agradeceu a 
todos que votaram nela para 
presidir o sindicato por mais uma 
gestão. “O Sinpojud é nosso e 
vamos continuar fortalecendo o 
nosso sindicato, agradeço a todos 
que continuam apoiando o nosso 
trabalho”, pontuou Zezé. Confira 
as contas e previsão orçamentária 
nas páginas de 3 a 10.

Diretoria entrega Pauta de 
Reivindicações ao TJBA

Assembleia - janeiro de 2013

Diretoria do Sinpojud com o presidente do TJBA, desª Mário Hirs

Sancionada lei que reclassifi ca

No último dia 29 de dezembro  de 
2012, o governador Jaques Wagner 
sancionou a Lei de nº 12.613/12 que 
reclassifica comarcas de entrância 
intermediária para final. As 
comarcas que foram reclassificadas 
são: Barreiras, Camaçari, Feira de 
Santana, Ilhéus,Itabuna, Jequié, 
Juazeiro, Lauro de Freitas, Teixeira 

comarcas no interior da Bahia
de Freitas e Vitória da Conquista. 
O Sinpojud protocolou Processo 
Administrativo de nº 1344/13 
no qual solicita atualização do 
percentual de 50% (cinquenta) 
para os cargos de titular de 
cartório, diretor de secretaria e 
assessor de juiz. Confira a Lei no 
portal www.sinpojud.org.br

Regulamentação da Progressão

O PA de nº 19.704/12 que 
versa sobre a Proposta de 
Regulamentação da Lei 11.170/08 
sobre a Progressão Funcional dos 
Servidores do Judiciário da Bahia 
foi aprovado pela Corte do Pleno, 
na quarta-feira, 20 de fevereiro.
Desde 2008 quando a lei 
foi sancionada, o Sinpojud 

Funcional é aprovada no Pleno
vem lutando para que seja 
regulamentada a Progressão 
Funcional , conforme consta na Lei 
do Plano de Cargos e Salários dos 
servidores do judiciário baiano.
O Sinpojud através de sua 
presidente, Maria José Silva 
‘Zezé’ participou do grupo de 
trabalhos para regulamentação 
da Progressão Funcional 
dos servidores, desde então 
vem cobrando para que seja 
regulamentada. Essa é mais 
uma vitória que o Sinpojud fez 
parte, buscando a valorização da 
categoria.

O Sinpojud protocolou PA 
no qual solicita atualização 
do percentual de 50% 
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Maria José Silva “Zezé” - Presidente                  
Email: zeze@sinpojud.org.br / 9963-0188
Antônio Ribeiro - Assuntos Jurídicos                  
Email: bhene@sinpojud.org.br/ 9725-7586
Cristovam Lima - Finanças e Convênios             
Email: cristovam@sinpojud.org.br/ 9686-2263
Luiz Carlos Sales - Administração e Patrimônio       
Email: luizales@sinpojud.org.br/ 9629-8636
Sandra Mello - Secretaria                                   
Email: sandra@sinpojud.org.br/ 9977-3377
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Jorge Cardoso -  Mobilização e Formação Sindical 
Email: jorgedias@sinpojud.org.br/ 9622-0403     
Zenildo Castro - Imprensa e Divulgação                      
Email: zenildo@sinpojud.org.br/ 8605-5330                   
Vânia Romilda - Assuntos Sociais         
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Bianca Moreira - Coord. de Imprensa DRT/BA 3042 e Thalita Nascimento - Jornalista DRT/BA 3036
Diagramação     
Thalita Nascimento - Jornalista DRT/BA 3036
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Email:romilda@sinpojud.org.br/ 9915-3571
Mauricio Figueiredo - Assuntos Culturais e Desportivos  
Email:mauriciosousa@sinpojud.org.br/ 9652-8428

22 anos de luta em prol 
dos direitos da categoria

Palavra da Presidente

Por Maria José 
Silva - Zezé - 
Presidente do 

Sinpojud

No dia 28 de janeiro, o Sindicato 
dos  Servidores do Poder Judiciário 
do Estado da Bahia - Sinpojud 
completou 22 anos. Com um 
único objetivo: o fortalecimento 
da categoria do judiciário baiano. 
O Sinpojud passou pela infância, 
adolescência e hoje atinge sua 
maturidade. Os erros e acertos 
serviram como experiência, e não 
devem, jamais, ser desprezados. 
Pois, cada pedra no caminho serviu 
de alicerce para a construção 
de um Sinpojud consolidado, na 
experiência de todos, diretores 
e fi liados. Parabéns à todos que 
participaram desse processo de 
crescimento. 

Suplentes
1º. Marcelo Ladeia de Almeida, 2º. Antônio Moises 
Sobrinho e 3º. Guaraci Carvalho de Santana

Conselho Fiscal
Maristela Silva Lima, Manuel Inacio Cerqueira Suzart e Edilene Vinhas Santos.
Textos e Fotografi as 

Os fi liados, atentos e cons-
cientes vetaram de forma 
responsável a manobra 
política da oposição leviana, 
e aprovaram a prestação 
de contas e orçamento 
da entidade, no dia 11 de 
janeiro, durante assembleia 
da categoria. O objetivo da 
oposição era desestabilizar a 
instituição, e macular a honra 
e a dignidade das pessoas 
com acusações inverídicas 
e caluniosas, veiculadas nas 
redes sociais, envolvendo as 
infundandas acusações de 
irregularidades nas contas da 
entidade.
O SINPOJUD confi a,recon- 
hece e respeita os direitos 
e as fi nanças dos fi liados, e 
agradece a todos aqueles 
que contribuíram e ainda 
contribuem para garantir 
a credibilidade da nossa 
entidade.

Por Jorge 
Cardoso - Diretor 
de mobilização e 
formação sindical 
do Sinpojud

Confi ra as contas neste períodico e 
no portal www.sinpojud.org.br

Categoria aprova 
prestação de contas

*Com a palavra ...

WWW.TVSINPOJUD.COM.BR WWW.RADIOSINPOJUD.COM.BR

Parabéns 
Sinpojud !!
Parabéns 
Sinpojud !!
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No dia 5 de janeiro, terminou o 
processo eleitoral do Sinpojud com 
a posse da nova mesa diretora do 
sindicato.   A cerimônia foi realizada 
na rua da sede do Sinpojud 
com a presença de servidores 
filiados, autoridades, sindicalistas, 
funcionários, familiares e amigos 

Nova diretoria toma posse sob aplausos
Quatro novos diretores integram a mesa diretora do Sinpojud no triênio 2013-2016

da diretoria.
A diretoria executiva do Sinpojud 
foi eleita com 2.090 votos para o 
triênio 2013-2016, composta por 
9 membros e 3 suplentes, além do 
Conselho Fiscal. A solenidade foi 
aberta pela comissão eleitoral que 
convocou a nova diretoria para 

assinatura do termo da posse.
Participaram da mesa a presidente 
da Comissão Eleitoral, Maria 
Neuza Borges, a presidente do 
Sinpojud, Maria José Silva ‘Zezé’, a 
coordenadora da Fetrab, Marinalva 
Nunes, o 1º vice presidente da 
AFPEB, Roque Sanches, o vice 
presidente da FENAJUD e do 
Serjusmig, Luiz Fernando Souza, 
dep. Federal, Daniel Almeida e o 
delegado sindical de Ilhéus, Makrisi 
Angeli de Sá, que foi mestre de 
cerimônia.
“Declaro empossada a nova 
diretoria do Sinpojud a partir desta 
data ”, comunicou  a presidente 
da Comissão. A Comissão Eleitoral 
prestou homenagem ao servidor, 
Edmundo Hasselman, que 

participou da mesa apuradora das 
eleições da capital. “É importante 
ter a nossa companheira Zezé a 
frente do Sinpojud”, ressaltou 
Hasselman.
A presidente do Sinpojud 
agradeceu todos  que estavam 
presentes e que contribuiram para 
a campanha eleitoral. “Agradeço 
a todos que trabalharam para 
tornar o Sinpojud um sindicato 
sério. Podem ter certeza que 
estarei sempre defendendo os 
direitos da categoria”, declarou 
Zezé.
Após a cerimônia de posse,  
filiados, diretores e convidados 
aproveitaram a festa que foi 
animada pela Banda Oliveira e DJ.  

Confi ra abaixo a prestação de contas 2012 do Sinpojud

Novos diretores do Sinpojud na sede da entidade
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Prestação de contas 2012 
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Prestação de contas 2012 
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Prestação de contas 2012 
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Prestação de contas 2012 



8 PARECER FISCAL

Pareceres fiscais das contas de 2012 



Pareceres fiscais das contas de 2012 
9

Confi ra a previsão orçamentária para 2013
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Orçamento 2013

Orçamento 2013
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Previsão orçamentária para 2013
Orçamento 2013

Orçamento 2013
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Pauta de Reivindicações 2013
1 Cumprimento da data base 
para aumento linear anual, 
conforme Lei 6677/94;

2 Reposição infl acionária dos 
anos de 2009 (5,9%) e 2010 
(4%).

3 Pagamento da diferença 
da implantação do PCS Lei 
11.170/2008, no aumento linear;

4 Reforma e adaptação das 
unidades judiciárias, exigindo, 
especifi camente, o cumprimento 
das Leis de ACESSIBILIDADE;

5 Pagamento do passivo de 
substituições por designação 
de autoridade competente nos 
casos de analista/analista e 
diárias atrasadas; 

6 Pagamento dos 18% nas 
gratifi cações referentes ao ano 
de 2010 e a diferença dos anos 
subsequentes;

7 Pagamento da Gratifi cação de 
Periculosidade e Insalubridade, 
imediatamente após a apresen-
tação do Laudo Médico Pericial;

8 Realização de concurso para 

1 Dividir o número de comarcas 
pelos 08 Diretores com visitação 
anual e elaboração obrigatória 
do relatório da visita assinada 
pelos presentes na comarca.

2 Determinar a criação do 
plantão de Diretoria para 
atendimento efetivo dos 
Associados. No minimo 2 
diretores por plantão.

3 Fazer imediatamente Pilotos 
de Delegacia Regional – na 
Regional, possivelmente com 
1 note Book, 1 modem móvel, 
1 celular pré- pago. Visita às 

comarcas com ressarcimento de 
despesas comprovadas com Ata 
da comarca e assinatura legível 
dos fi liados com identifi cação.

4 Ampliação do Convênio;

5 Lutar pelo transporte dos 
Ofi ciais de Justiça, Agente 
de proteção, Psicólogos e 
Assistentes Sociais.;

6 Mobilizar e lutar pelo 
andamento dos processos no 
Supremo Tribunal Federal, 
Supremo Tribunal de Justiça, 
CNJ e no TJBA.

preenchimento dos cargos vagos 
existentes nas unidades judiciárias 
e Secretaria do Tribunal de Justiça;

 9 Implantação do Auxílio Creche;

10 Participação do sindicato na 
execução do Plano Diretor do 
Judiciário e Plano Plurianual;

11 Continuar a implantação de 
programa de ergonomia através da 
medicina do trabalho, priorizando 
as comarcas do interior;

12 Implantação do projeto de 
majoração e regulamentação 
da indenização de transporte 
dos ofi ciais de justiça avaliador, 
agentes de proteção ao menor, 
psicólogas e assistentes sociais;

13 Criação do quadro de agente 
de segurança judiciária para a 
atuação nas unidades judiciárias;

14 Auditorias: nas construções e 
reformas dos fóruns, depósitos 
mobiliários e nos contratos de 
locação;

15 Garantir a participação do 
sindicato na comissão de reforma 
judiciária do Tribunal de Justiça da 

Bahia, para elaborar alteração de 
artigos que dizem respeito aos 
direitos e deveres dos servidores; 

16 Regulamentação do plantão 
judiciário dentro dos parâmetros 
legais oferecendo as condições 
de segurança, infra-estrutura 
e funcional; ressaltando na 
regulamentação a não inclusão 
de servidores dos juizados 
nos plantões, bem como a não 
existência do plantão regional 
onde o colega deve sair da 
comarca sem nenhum retorno 
para os gastos e danos; 

17 Extensão da vantagem 
pessoal de efi ciência a todos 
os servidores nomeados após 
aprovação do PCS;

18 Participação dos servidores 
que trabalham nos Cartórios 
Extrajudiciais nos emolumentos;

19 Pagamento do auxílio trans-
porte para o servidor que mora 
até 72 km ;

20 Concurso para delegatários;

21 Cumprimento da carga horária 
de 6 horas para os servidores que 

 Plano de Lutas 2013
7 Constituição dos núcleos e/
ou Coletivos previstos no art 
6º paragrafo 4º do Estatuto 
da Entidade, em defesa das 
Mulheres, dos Negros e GLBT’s 
(Gays, Lesbicas, Bissexuais e 
Transexuais).

8 Seminário contra Assédio 
Moral e Sexual. Implementar 
o projeto trabalho saúde e 
cidadania com foco no assédio 
moral e sexual.

tem a jornada de trabalho de 
8 horas e não exerce a função 
gratifi cada;  

22 Carteira funcional para os 
aposentados;

23 Publicação do Edital de 
Remoção;

24 Revogação do Decreto  
nº 577/2011, ou seja, paga-
mento da substituição para 
os escreventes de cartório 
que respondem como sub-
escrivão, ofi ciais de justiça e 
administrador;

25 Pagamento da gratifi cação 
do CET para os servidores que 
respondem pela titularidade dos 
Cartórios Extrajudiciais;

26 Pagamento de CET para os 
escreventes de cartórios;

27 Curso para os servidores 
que estão respondendo nos 
cartórios extrajudiciais.   

28 Melhoria e ampliação dos 
serviços médicos prestados 
pelo Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia.

9 Realização e participação de 
Curso de Formação Sindical 
para a Diretoria, Delegados e 

Servidores. Extensivo aos 
Funcionários do SINPOJUD.

10 Criação e aplicação de 
Projeto para os aposentados e 
revitalização dos mesmos na 
Colônia de Férias.

11 Lutar pela revogação da 
resolução 10/2010 do TJ/BA 
e o efetivo cumprimento da 
lei 11.919/2010 para todos 
os servidores do quadro do 
Poder Judiciário do Estado da 
Bahia.

PAUTA E PLANO DE LUTAS

Previsão orçamentária para 2013

Confi ra no portal www.sinpojud.
org.br
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Presidente do TJBA recebe Pauta de 

Diretores visitam
corregedores do TJBA

O presidente do Tribunal de Justiça da 
Bahia, des. Mário Hirs recebeu no dia 5 de 
fevereiro, a Pauta de Reivindicações da 
categoria para o ano de 2013.
O presidente, que finda seu mandato no 
final deste ano, destacou, dentre os itens 
da Pauta, que o reajuste linear da categoria 
será aplicado nos mesmos moldes do 
executivo e que aguarda pronunciamento 
do governador.
Ainda durante a audiência, a presidente 
do Sinpojud, Maria José Silva 'Zezé' 

Reivindicações da categoria para 2013
apresentou os pontos mais importantes 
da pauta, como pagamento do passivo 
da substituição de analista para analista, 
indenização de transporte dos oficiais 
de justiça e agentes de proteção, grati-
ficação para servidores que respondem 
pelos cartórios extrajudiciais, revogação do 
decreto nº 577/11, extensão da vantagem 
de eficiência, a diferença da implantação 
do Plano de Cargos e Salários no aumento 
linear. O presidente do TJBA ficou de 
analisar as reivindicações da categoria.

A nova diretoria do Sinpojud visitou 
no último dia 22 de janeiro, os 
corregedores da justiça da comarca 
da capital e do interior, desª Ivete 
Caldas e o des. Antônio Pessoa 
Cardoso. O encontro aconteceu na 
sala de reunião das Corregedorias 
do Tribunal de Justiça do Estado da 
Bahia, para apresentação da nova 
diretoria executiva do Sindicato dos 
Servidores do Poder Judiciário do 
Estado da Bahia (Sinpojud), eleita 
para o período 2013/2016.

EM FOCO

anos

a 25 minutos
do iguatemi

O Que Existe...

CLUBE SOCIAL E COLÔNIA DE FÉRIAS 
DO SINPOJUD CHÁCARA DO ALTO 

Des. Mário Hirs, presidente do TJBA

Diretores no gabinete do corregedor do interior

Desª Ivete Caldas Des. Antônio Pessoa


