
Servidores fazem mobilizações na capital 

A Proposta de Emenda 
Constitucional – PEC 190   
de 2007, que tramita no 

Congresso Nacional para apreciação, 
dispõe sobre a criação de um estatuto 
único para os servidores estaduais 

e federais, igualando direitos 
e deveres. O segundo passo 
é lutar pela isonomia e 
definição de um piso nacional.  
A mobilização, deliberada 
pela Fenajud ocorre todas as 
quartas-feiras, em Brasília. O 
Sinpojud realizará seminário 
no dia 03 de junho com a 
possível presença dos autores 
da PEC 190/07 Flávio Dino e 
Alice Portugal (PCdoB) e do 
relator da proposta Manoel 
Júnior (PB).

TJBA autoriza pagamento de 

18% aprovado pelo Pleno

A partir do mês de maio serão regula- 
rizadas, pelo TJBA, a situação dos 
servidores que solicitaram pagamento de 
substituição, cujos processos antecedem 
o Provimento nº 12/2007 e não possuem 
documentos pendentes.                  Página 6

Na segunda paralisação da categoria durante as quartas-
feiras, o Tribunal Pleno aprovou o Mandado de Segurança 
impetrado pelo Sinpojud com percentual de 18% incidido 
sobre as gratificações de eficiência, conforme PCS.                     

Página 4

PEC 190/07, JÁ!

'Zezé' e relator da PEC Manoel Júnior

Diretoria executiva do Sinpojud reunida com o diretor de RH do TJBA, Claudinei Pereira

substituições dos servidores

federal em prol da PEC 190/2007



2

Rua Francisco Ferraro, n° 47, 
Nazaré, Salvador –Ba  CEP 40040-
465  Telefax: (71) 2109-3011 ou 3012 
E-mail:sinpojud@sinpojud.org.br 
www.sinpojud.org.br

Expediente SINPOJUD
Maria José Silva “Zezé” - Presidente
Jaciara Cedraz - Assuntos Jurídicos
Jorge Cardoso - Finanças e Convênios
Jurandir Lima - Administração e Patrimônio
Sandra Mello - Secretaria
Samuel Nonato - Mobilização e Formação Sindical
Zenildo Castro - Imprensa e Divulgação

No dia 13 de maio é 
comemorado o dia da 

libertação da escravatura, 
através da Lei Áurea. Já o 
Tribunal de Justiça da Bahia 
começou a melhorar um pouco 
em agosto de 2001, mas 
mesmo assim a escravidão 
voltou e voltou feia no judiciário 
da Bahia. Desrespeitam os 
direitos dos trabalhadores 
começando pela retirada de 
10 dias de férias, que antes 
poderiam ser vendidos ao 
TJBA. Outro desrespeito é 
dizer que o Plano de Cargos e 
Salários da categoria é ilusão. 
O que se encontra é muita má 
vontade para cumprir a Lei, pois 
o Tribunal de Justiça da Bahia 
se acha no direito de extinguir 
cargos, mudar lei, e fazer o 
que quiser e da maneira que 
bem entender, sem ao menos 
ter processo. Muitos servidores 
que aderiram a greve de 2010 

tiveram os dias cortados de 
seus vencimentos e alguns, 
agraciados pelo TJBA, mesmo 
participando do movimento 
e com o conhecimento do 
Tribunal, não foi retirado nem 
um centavo dos seus salários. 
O TJBA não obedece as leis e 
os aumentos  incidem no mês 
que o Tribunal quer e sobre 
a tabela que achar melhor. 
Gostaria muito que a Lei Áurea 
fosse cumprida pelo Tribunal 
de Justiça da Bahia, assim 
como tantas leis que também 
deveriam ser.

LIBERDADE !

As Eras do Tribunal de Justiça da Bahia
Nos bastidores do judiciário 
baiano é comum ouvir falar 
em alguns casos típicos de 
"juizite" aguda. É notável a 
escassez de servidores no 
judiciário , com destaque 
para as comarcas do 
interior do estado. Falta 
quase tudo: servidores, 
aparelhamento e estrutura. 
Frutos de más gestões e má 
aplicabilidade de recursos,  
inclusive das taxas 
cartorárias, que no ano de 
2010 rendeu ao TJBA a 
bagatela de 190 milhões 
de reais. Muitas vezes, os 
servidores desempenham 
tarefas diferentes das quais 
prestaram concurso, um 
verdadeiro, “se vira nos 
trinta”, para atender os 
jurisdicionados. O Tribunal 
se aproveita da boa vontade 
do servidor para exigir como 
obrigação o que já era 
feito por espontaneidade, 
em fl agrante violação à 
Constituição. No caso dos 
analistas em substituição 
de outras funções não 
se dá a contrapartida 
pecuniária. Os servidores 
chegam a substituir 
até cinco funções. Um 
verdadeiro desrespeito ao 
servidor, que é submetido 
a trabalho escravo. Ainda 
têm que recorrer ao próprio 

judiciário para verem 
seus direitos respeitados 
e ainda mobilizados com 
paralisações sistemáticas, 
todas as quartas-feiras 
durante as sessões 
do Pleno, para que os 
processos referentes aos 
seus direitos não sofram 
embargos de gaveta ou 
ainda de vistas. Como se 
não bastasse tudo isso, 
ainda têm que se submeter 
a situações vexatórias e 
constrangedoras, como é o 
atual caso da Comarca de 
Santo Antônio de Jesus.
A atual juíza de direito do 
Fórum, Belª Indira Fábia 
Meireles, titular da 3ª 
Vara de feitos relativos 
a consumo, cíveis, 
comerciais e da fazenda 
pública, durante a primeira 
reunião com os servidores 
foi taxativa ao dizer: “sei 
que recebo bem menos 
do que receberia em outro 
lugar, mas reconheço que 
o Tribunal não dispõe de 
recursos para aumentar 
nosso salário, ou melhor, 
a atual estrutura do 
judiciário, quem estiver 
insatisfeito que procure 
outro emprego”. Desde que 
passou a ser diretora do 
Fórum tem determinado 
ordens (pena que as 

Vânia Romilda - Assuntos Sociais
Alzira Apóstolo - Assuntos Culturais e Desportivos
Texto e Fotografi a
Bianca Moreira - Coordenadora de Imprensa - DRT/BA 3042
Thalita Nascimento - Jornalista DRT/BA 3036
Impressão e Tiragem
GRASB - 9.000 exemplares - Distribuição Gratuita

mesmas não sejam por 
escrito), que interferem 
não só nas questões 
administrativas, como na 
competência de outros 
juízes privativos, como 
é o caso dos Registros 
Públicos (Cartório do 
Reg. Civil). Além disso, os 
sanitários não têm nenhum 
conforto, falta sabão 
líquido, assentos dos vasos 
sanitários e de acordo com 
o administrador substituto, 
há determinação para que 
se coloque apenas um 
rolo de papel higiênico. 
Bom mesmo seria que o 
papel higiênico utilizado 
pelos mortais fosse de 
igual qualidade aos dos 
gabinetes, a água fosse 
servida em copinhos 
ou garrafi nhas e que 
os banheiros fossem 
perfumados e no meu caso, 
não houvesse tentativa de 
censura.

"Juizite" aguda se alastra na Bahia
EDITORIAL

Informativo do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia (Sinpojud) - Editado sob a responsabilidade da Diretoria Executiva do sindicato 

Opinião

Bhené Ribeiro - presidente do 
Conselho de Representantes Sindi-
cais do Sinpojud

'Zezé' - presidente do Sinpojud



Pleno aprova 18% na gratificação de 

Nomeado novo relator do projeto de lei da 

O deputado estadual, Zé Raimundo é o novo 
relator do Projeto de Lei da privatização 
dos cartórios extrajudiciais nº 18 324/09. 
A diretoria do Sinpojud, alguns servidores 
extrajudiciais e Dr. Augusto Aras estiveram 
reunidos com o relator, no último dia 05 
de maio na Assembleia Legislativa da 
Bahia - ALBA. O relator afirmou que tem 
como objetivo o consenso e está coletando 
informações sobre o projeto da privatização 
como: perda de arrecadação por parte do 
TJBA; direito de opção aos atuais titulares; 
arrecadação minima dos cartórios não 
rentáveis e sistema híbrido.

Na manhã da segunda 
paralisação do 
judiciário, realizada 
na quarta-feira (11), 

em sessão do Tribunal Pleno 
os desembargadores votaram a 
favor do mandado de segurança 
impetrado pelo Sinpojud, que 
requer incidência do percentual 

de 18% nas vantagens pessoais 
(gratificação de eficiência) dos 
servidores. Foram 14 votos 
favoráveis, 8 contra e 3 parciais. 
De acordo com o diretor de 
imprensa e divulgação do 
Sinpojud Zenildo Castro, em 
julho de 2010, a aplicação do 
percentual previsto no Plano 

"Acredito que a mobilização 
da categoria surtiu efeito. É 
importante ressaltar que a 

conquista é de todos nós " , 
destacou 'Zezé'

de Cargos e Salários da 
categoria incidiu apenas sobre 
o salário base e não sobre 
as vantagens. A presidente 
do Sinpojud ‘Zezé, aponta o 
resultado como uma conquista 
e analisa, “acredito que a 
mobilização da categoria surtiu 
efeito. É importante ressaltar 

que a conquista é de todos nós, 
pois o percentual incide nas 
vantagens pessoais”, declarou a 
presidente.

Aprovação do Mandado 
de Segurança - 18% 

14 votos favoráveis
8 votos contra

3 votos parciais

Atualidades

O relator do PL de privatização dep. Zé Raimundo

Dr. Augusto Aras, dep. Zé Raimundo, diretoria do Sinpojud e servidores de 
cartórios extrajudiciais da Bahia

Des.ª Telma Britto preside sessão do Pleno Diretoria e servidores reunidos no TJBA acompanham votação

18.324/2009 - Projeto de Lei da Privatização 
dos Cartórios Extrajudiciais da Bahia
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eficiência dos servidores do judiciário

privatização dos cartórios extrajudiciais



" Unidos somos muito mais forte do que o Tribunal 

de Justiça que é o nosso patrão na figura do estado"

Tribuna Livre - Como você ingressou no judiciário?

Zenildo Castro - Ingressei no judiciário em junho de 2001, 
prestei concurso para o cargo de oficial de justiça, na comarca 
de Stº Antônio de Jesus, onde permaneci por 3 anos. Fiz grandes 
amigos que até hoje mantenho contato. Tenho muito carinho 
pelos servidores daquela comarca. Em 2004, fui removido para 
a Comarca de Feira de Santana, minha cidade natal onde mora 
minha família. E foi nesta cidade que construí verdadeiros amigos 
que trabalham no judiciário. Feira de Santana é conhecida pelos 
baianos como “a Princesa do Sertão”.

TL - Como veio para Diretoria de Imprensa do Sinpojud?

ZC - Recebi uma ligação de Zezé em 2009, me convidando 
para fazer parte da chapa eleitoral do sindicato e informando 
que houve uma reunião para escolher quem iria compor a chapa 
e o meu nome foi o indicado. Confesso que fiquei preocupado 
com a responsabilidade. Recebi incentivo dos amigos, pois já 
tinha experiência como delegado sindical. No dia seguinte, 
minha resposta foi positiva, mas com uma ressalva: contaria 
com o apoio daqueles que realmente fazem parte da minha vida 
em minha caminhada no judiciário. Não menciono nomes para 
que ninguém fique de fora. Nessa jornada que assumi com a 
diretoria, tendo a companheira e batalhadora Zezé à frente, a 
quem admiro pela garra, amor e dedicação pelos servidores do 
Poder Judiciário. Pretendo me empenhar para cumprir a missão 
que me foi proposta: assumir a comunicação da entidade.

TL - Quais as metas para sua gestão no 

ZC - Os desafios são grandes, mas , juntamente com a diretoria e toda 
a equipe que trabalha na imprensa, pretendo melhorar a  comunicação 
entre o Sinpojud  e os filiados. Esse é o principal objetivo. Manter a 
categoria informada das ações sindicais e das notícias que interessam 
aos servidores do Poder Judiciário. Vamos agora buscar melhorar 
o nosso periódico que é o Tribuna Livre, e com certeza estaremos 
trazendo novidades para  melhorar a imprensa.

TL - No período de um ano de mandato, o que 

ZC - Neste período que estou como diretor de imprensa houve 
mudanças significativas na imprensa, procuramos trabalhar com 
profissionais capacitados e melhorar os instrumentos de comunicação 
que o Sinpojud tem, como o site, jornal, e-mails e boletins. No site foi 
melhorado o designer e implantado a Web Tv e Rádio Web Sinpojud. 
Há muitos desafios pela frente, mas não estou sozinho, sei que posso 
contar com pessoas que estão ao meu lado nesta busca. Conto com 
a experiência e espírito empreendedor de Zezé para melhorar o 
sindicato. Agradeço o apoio e a dedicação da equipe de comunicacão 
que integra a imprensa, às jornalistas Bianca e Thalita, e a equipe que 
trabalha diretamente com a Tv e a Rádio.

TL - Deixe uma mensagem para os filiados.

ZC - Sabemos da história do Sinpojud ao longo destes vinte anos, 
que foram de conquistas e vitórias, com muitas lutas e batalhas, mas 
sempre unidos em buscas de um único objetivo. Temos assistido 
nestes últimos meses, grupos e pessoas buscando individualizar 
seus interesses em detrimento de outros, buscando implantar 
a desordem e a desunião na categoria. Diante disso, faço uma 
pergunta: a quem interessa um sindicato fraco e desmoralizado? 
Quem implanta a desfiliação como instrumento de luta e protesto 
não merece credibilidade diante da categoria. Minha mensagem é 
a seguinte:  “unidos somos muito mais fortes do que o Tribunal de 
Justiça que é o nosso patrão na figura do estado”.

Perfil4

Zenildo Castro, diretor de Imprensa revela
sua história no judiciário baiano

você aponta como mudança no setor?

Departamento de Imprensa e Divulgação?



O processo de número 2791799-
4/2009 tramitou na 7ª Vara 
da Fazenda Pública com a 

juíza Drª Lisbete Maria Cezar 
Santos, onde foi declarada a 
inconstitucionalidade da vedação 
das revisões gerais anuais 
de 2008 a 2010. A revisão de 
5,9% entrou em pauta para 
apreciação da 2 ª Câmara Cível 
no dia 03/05. Durante a sessão, 
o des. Clésio Rosa suspendeu 
votação sob alegação de que o 
processo deveria ser apreciado 
após votação dos mandados 
de segurança do Sinpojud.  A 
diretora jurídica Jaciara Cedraz 

No ano de 2009, o convênio 
de financiamento da casa 
própria foi assinado pela então 
presidente do Tribunal de 
Justiça da Bahia, des.ª Silvia 
Zarif por uma reivindicação do 
Sinpojud. Na época, a adesão 
não saiu do papel, pois mesmo 
com a solicitação da presidente 
'Zezé' para que o TJBA tivesse 
o cuidado em informar melhor 
os servidores, nem mesmo os 
gerentes da Caixa Econômica 
Federal - CEF sabiam do que se 
tratava quando procurados por 
alguns servidores .  

No dia 28 de 
março deste 
ano, o TJBA, 
através do 

Programa Ser torna a assinar 
convênio com a CEF, sem 
rescindir o contrato anterior, 
será que desta vez o Tribunal 
de Justiça da Bahia deverá dar 
prosseguimento aos termos 
solicitados pelo sindicato? Como 
a instalação de stands para 
esclarecer dúvidas do servidor 
e seminário com gerentes da 
Caixa Econômica Federal. 

No dia 06/05, o Sinpojud 
veiculou 20 peças de busdoor 
nos ônibus de Salvador e região 
metropolitana. O texto faz critica 
a justiça baiana com o seguinte 
slogan: “A Bahia também quer 
justiça. A justiça da Bahia está 
um caos e a culpa não é do 
servidor e sim do descaso do 
Tribunal de Justiça”. O Sinpojud 
também reivindica na campanha, 
uma privatização justa para 
os cartórios extrajudiciais da 
Bahia, únicos do Brasil ainda 
estatizados.

Agregação de Comarcas
O TJBA pretende desativar 
algumas comarcas, até que 
elas venham a ter condições de 
serem reativadas, considerando 
o volume de processos e 
de arrecadação, mas a lista 
das comarcas que serão 
desativadas é um segredo. 
No dia 12/04 o SINPOJUD 
protocolou ofício solicitando 
cópia da relação das comarcas 
a serem agregadas e cobrando 
a participação do sindicato 
nesse processo. Em ofício 
enviado como resposta à 
presidente do Sinpojud, Zezé, 
no dia 15/04, o juíz assessor 
do Tribunal de Justiça, Ricardo 
Schimitt informou que até o 
momento não há definição 
quanto a agregação de 
comarcas. A diretoria executiva 
do Sinpojud está alerta neste 
processo e espera que o 
TJBA aceite a participação do 
sindicato, para que nenhum 
servidor seja  prejudicado 
diante da agregação das 
comarcas.

Paralisações de 24 horas 
A categoria aprovou no último 
dia 29 de abril, a realização de 
paralisações, todas as quartas-
feiras, até que sejam votados 
os mandados de segurança 
impetrados pelo Sinpojud, 
durante sessões do Pleno. 
A votação dos mandados já 
foi adiada por cinco vezes e 
finalmente o percentual de 18% 
foi aprovado conforme matéria 
na página 3.

Em notas ...

Em Foco

esclareceu ao relator do 
processo des. Clésio que não 
se trata de reposição e sim de 
revisão anual. Este argumento 
também foi utilizado na 
sustentação oral do advogado 
do Sinpojud, Fabiano Balthazar 
durante a sessão do dia 24/05 
na 2ª Câmara. Por este motivo 
a des.ª Mª das Graças pediu 
vista do processo.  A diretoria 
está otimista e aguarda que o 
entre em pauta o mais breve 
possível.

Zezé e ex-presidente do TJBA Silvia Zariff em 2009 assinam convênio com a CEF Protesto nos ônibus circulam pelas ruas

Diretoria e servidores acompanham votação
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Assessoria juridíca do Sinpojud impetra 

ação requerendo revisão anual de 2009

CAMPANHA
Sinpojud protesta 
contra a justiça

Programa Ser: financiamento da casa

própria com a Caixa Econômica Federal

 Aguardem! Por uma Privatização Justa !



A diretoria 
jurídica do 
Sinpojud solicita 
aos servidores 
que tenham 
dois empregos 
ou cargos 

acumulados, um no Poder 
Judiciário e outro com cargo de 
professor (município ou estado), 
notificados pelas corregedorias da 
capital e do interior para tratar da 
acumulação de cargos públicos 
com o de professor, ou аqueles 
que se encontram nesta situação 
e que ainda não receberam 
notificação, para encaminhar os 

dois atos de posse nos cargos 
públicos, bem como a declaração 
de acumulação apresentado na 
segunda posse. A documentação 
deverá ser enviada para o fax: 
(71) 2109-3018 aos cuidados da 
diretora de assuntos jurídicos, 
Jaciara Cedraz. A  Assessoria 
jurídica está providenciando, 
junto аs corregedorias o 
sobrestamento da tramitação dos 
processos administrativos para 
a devida discussão da matéria, 
além da impetração de Mandado 
de Segurança para resolução do 
problema.

Jurídico solicita documentação dos 

Sinpojud inicia ciclo de semi- 

Os seminários de formação 
sindical, promovidos pelo 
Departamento de Mobilização 
Sindical do Sinpojud, revelam 
um vasto calendário com 
segmentos da categoria. O 
objetivo é a formação sindical 
e educação dos servidores, 
através da produção de 
conhecimentos e da troca de 

experiências 
para a cons- 
trução de novas 
metodologias 
sindicais. A 
programação 
será divulgada, 
em breve no 
site do Sinpojud. 

Atenção Filiados: Sinpojud lança Iº Campeo-

Alzira Apóstolo, 
diretora de cul-
tura e despor-
tos do Sinpojud 
juntamente com 
a Comissão, 
formada por 
servidores 

envolvidos com esporte, se 
reuniram para discutir e elaborar 
o regulamento do Campeonato 
de Futebol Society do Sinpojud. 

O evento tem o objetivo de 
integrar, socializar e promover 
aos filiados, dependentes e 
amigos do Sinpojud a valori- 
zação da prática esportiva 
como forma de qualidade de 
vida. As inscrições deverão 
ser realizadas com a Diretoria 
de Secretaria do sindicato 
através do email : secretaria@
sinpojud.org.br maiores 
informações (71) 2109-3011

A presidente do Sindicato 
dos Servidores do Poder 

Judiciário do Estado da Bahia 
– Sinpojud, Maria José Silva 
“Zezé” informa que o pagamento 
das substituições já está na 
folha de pagamento do mês 
de maio. A informação partiu 
do diretor de RH do Tribunal 
de Justiça da Bahia, Claudinei 
Pereira, durante reunião com a 
diretoria executiva do Sinpojud, 
no dia 20/05. “Os pagamentos 
foram divididos em nove 
parcelas consecutivas e os 
valores abaixo de três mil reais 
foram creditados integral e já se 
encontram nos contracheques”, 
afirmou o diretor.
Desde 2008 o sindicato tem 
como principal reivindicação o 
pagamento das substituições, 
determinado pelo Conselho 
Nacional de Justiça, após o 
Sinpojud ter protocolado pedido 
de providências no CNJ.
De acordo com Zezé, quem 
ainda não recebeu,receberá 
no próximo mês. “Estamos 
realizando um sonho, ainda não 
é a totalidade, mas já é alguma 

coisa. Acredito no diálogo e 
na paciência” comemora a 
presidente. Ficam de fora deste 
pagamento, nesta primeira 
etapa, os servidores com 
pendência na documentação, 
substituição entre os mesmos 
cargos e os cargos de nível 
superior para nível médio. 
Conforme nota da pres.do 
TJBA, des.ª Telma Britto, "o 
pagamento será realizado, no 
período de maio 2011 a janeiro 
2012,  em parcelas mensais e 
consecutivas, até o limite de 
R$3.000,00 (três mil reais)/mês, 
de acordo com o montante a 
que o servidor fizer jus. O valor 
total devido a cada servidor 
será disponibilizado neste mês 
de maio, no sistema RH-NET, 
após a divulgação dos avisos 
de crédito". Aqueles servidores, 
cujos nomes não constem do 
RH-NET e que estejam dentro 
dos critérios para pagamento, 
deverão entrar em contato 
com a Diretoria de Recursos 
Humanos, através do email 
drh@tjba.jus.br, e aguardar 
comunicação.

Pagamento do passivo das subs-

Ações SINPOJUD

Jaciara Cedraz  
Assuntos Jurídicos 

Samuel Nonato  
Mob. e For. Sindical

Alzira Apóstolo
Cultura e Desportos

Diretoria executiva do SINPOJUD e o diretor de RH do TJ Claudinei Pereira
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servidores com empregos acumulados

nários de formação sindical

nato de Futebol Society

tituições já está na folha de maio

Participe!



Sinpojud homenageia servidora Sônia Bandeira

O Sindicato dos Servidores 
do Poder Judiciário do Estado 
da Bahia – Sinpojud presta 
saudosa homenagem a uma de 
suas fundadoras e importante 
militante na luta do judiciário. 
Sônia Bandeira, tabeliã do 10º 

Ofício de Notas de Salvador, 
faleceu no dia 02 de maio e 
foi sepultada no Cemitério 
Jardim da Saudade no dia 
03. Nascida em Aracaju/SE, 
fi lha do renomado advogado 
e político Manoel Ribeiro, 
fundador e diretor do curso 
de direito da Universidade 
Federal da Bahia e irmã do 
escritor baiano João Ubaldo 
Ribeiro, Sônia Ribeiro deixou 
saudades entre os colegas e 
familiares.

Estamos vivendo tempos difi céis. 
A Torre de Babel instalou-se no 
judiciário baiano e o desafi o, para 
aqueles que como nós funcionários 
querem através do direito formal, 
ver seus direitos reconhecidos e 
explicar corretamente para outras 
pessoas, aos nossos fi lhos, pais, 
amigos e а população os “comos” 
e os “porquês” envolvidos nas 
escolhas desta administração. 
Sentimos falta de acordar, como 
há tempos atrás, com disposição 
de servir ao próximo,  de ir 
trabalhar no Tribunal de Justiça 
da Bahia, quando com alegria e 
maior dedicação de lá saíamos, 
além do horário previsto na nossa 
jornada de trabalho, mesmo 
quando não havia relógio de ponto, 
satisfeitos e felizes por mais um 
dia de dever cumprido, com prazer. 
Nenhum ambiente nos fez mais 
conscientes e comprometidos 
com o todo como o de nosso 
trabalho. Estamos vivendo uma 
crise de valores, aviltante, pois até 
poucos anos tínhamos o orgulho 

de ver os agentes públicos mais 
importantes para nós, os Juízes, 
honrarem o compromisso que 
fi rmaram ao graduarem-se em 
bacharéis em Direito, ratifi cando 
o mesmo quando empossados 
no cargo de magistrado: decidir e 
fazer valer as decisões judiciais.
São tempos difíceis porque hoje, 
subestimam nossa inteligência, 
sucateiam nossas emoções, 
nos expõem publicamente a 
constrangimentos, quando 
retiram os nossos direitos e nos 
impedem de honrar compromissos, 
principalmente fi nanceiros.
Queremos um Tribunal de Justiça 
com Justiça, bem visto pela sua 
efetiva prestação jurisdicional, bem 
falado, respeitado, porque somos 
o judiciário. Queremos um Tribunal 
sério, orquestrado pelas mãos da 
liberdade de direito, pelo respeito аs 
diferenças e acima de tudo buscador 
da vitória imperiosa da justiça. 
Queremos esse tribunal há pouco 
descrito para todos nós: cidadãos, 
juízes e funcionários. 

JUSTIÇA !

O escrevente de cartório 
Hudson Aguiar Mangabeira, 
lotado na Comarca de 
Coarací faz do Karatê uma 
fi losofi a de vida. Ele realiza 
suas atividades como servidor 
da justiça, sem abrir mão da 
saúde e qualidade de vida. 
Hudson conta que procurou 
o Sinpojud para pedir apoio 
na realização de um sonho: 
tornar-se profi ssional no 
esporte que sempre amou. 
O sindicato ofereceu o apoio 
necessário ao atleta e nos 
dias 10 e 11 de dezembro 
de 2010 participou, em 
Salvador, do Curso e Exame 
de Graduação Superior de 
Karatê, onde foi aprovado, 
concretizando o sonho tão 
distante. “Se eu não tivesse 
o apoio do Sinpojud, nada 
disso seria possível, me sinto 
realizado e muito grato ao 
meu sindicato”, destacou o 
atleta.

Sinpojud incentiva a prática de esportes

Por Silvia Brandão - 4ª Câmara Cível

“NA REALIDADE, EM CERTA MEDIDA, AQUELES QUE SÃO VOCACIONADOS A 

SEREM JUÍZES - COMO EU FUI E SOU - RECEBEM DE DEUS, NOSSO CRIADOR, UMA 

PARCELA DE SEU PODER DIVINO PARA DIRIMIR CONFLITOS DE INTERESSES ENTRE 

OS HOMENS, AINDA QUE COM IMPERFEIÇÕES INERENTES À NOSSA NATUREZA 

HUMANA”. Desembargador José Carlos Murta Ribeiro, na inauguração de seu retrato na 

Galeria de Retratos dos Presidentes do Tribunal do Estado do Rio de Janeiro.(Revista Justiça 

& Cidadania- fevereiro de 2011.)

O Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da 
Bahia - Sinpojud realiza diversas ações em apoio ao esporte, 
cultura e lazer.

Espaço do Servidor

Porta de Sião - Casa de Recuperação
Terapia da Toxicomania

" Vi Deus face a face e a minha vida foi salva" Genêsis 32:30

A tabeliã de notas Sônia Bandeira e sua neta

Hudson Mangabeira servidor e lutador de karatê

 Zenildo Castro, Zezé e Hudson Mangabeira

“Se eu não tivesse o apoio 
do Sinpojud, nada disso seria 
possível...” Hudson Mangabeira

Rua Faria de Brito, nº 1212 - Concórdia - Dias D' Ávila/Ba
Tels.: (71) 3648-1596 / (71) 9998-7402 / 8775-6460
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Atenção Servidor ! 

Acesse nossos Canais de Comunicação

Rádio Web e WebTv SINPOJUD

www.radiosinpojud.com.br www.tvsinpojud.com.br

Programa da TV 
SINPOJUD tem por 
objetivo esclarecer 
dúvidas dos servidores. 
Mande seu email para 
falaservidor@sinpojud.
org.br

Vejam o absurdo!
Funcionário do judiciário 
não é servidor. Servidor do 
judiciário é juiz. Pasmem!  No 
Conselho da Magistratura 
ouvi um absurdo, servidora 
esposa de juiz pode ser 
colocada a disposição sem 
discussão de processo, mas 
os que não são considerados 
servidores pelo Conselho 
houve discussão além do 
processo ser negado. Apenas 
uma, com muita intervenção 
da presidente conseguiu 
disposição.

Que horror!
Desde 2007 que é conhecimento 
público e notório que o Fórum 
de Coaraci está caindo aos 
pedaços. Fala-se que uma 
colega faleceu de doença 
respiratória adquirida no 
trabalho. O Sindicato esteve no 
local documentando, protocolou 
no Tribunal e levou o pessoal do 
Setor de Obras e Engenharia. 
Para nossa surpresa o teto do 
Fórum desabou. Por pouco não 
caiu na cabeça dos colegas. 
Será que o TJ está esperando 
que morra mais alguém para 
tomar providência.

Flávia Saavedra - Departamento dos Aposentados e Pensionistas

Flavia Saavedra, 
entrou no Sinpojud 

em 2005 para o setor de 
convênios e em 2007 foi 
transferida para o Setor 
Social – Departamento de 
Aposentados e Pensionistas, 
desempenhando suas 

funções com amor 
e dedicação. Flávia 
realiza seu trabalho da 
melhor forma possível, 
sempre conscientizando 
os aposentados e 
pensionistas dos seus 
direitos e deveres.

Quem avisa amigo é !
O TJ até hoje ainda não conhece o 
quê é assedio moral, pois quando 
o servidor vai até ao corregedor e 
alguns juízes e juízes auxiliares não 
é ouvido e ainda tem que ouvir que é 
preguiçoso. É preciso que o Tribunal 
tome providência urgente e aprenda 
a combater o assédio moral para 
depois não cair nas manchetes dos 
jornais. Abra o olho!!
Ai meu Deus!
A juizite da juíza de Santo Antônio 
de Jesus chegou ao cúmulo de exigir 
que o pessoal divida 30 metros de 
papel higiênico, sendo 1 rolo para 5 
dias da semana entre os funcionários 
do Fórum. Haja economia!

A presidente do Sinpojud, 
Maria José Silva ‘Zezé’ 
protocolou no dia 15/04, 
ofício solicitando à 
presidente do Tribunal de 
Justiça da Bahia, des.ª 
Telma Britto informação 
acerca da existência de 
algum ato autorizador que 
justificasse, que a então 
presidente do TJBA, des.ª 
Silvia Zarif, em decisão 
conjunta com o então 
Conselho Administrativo 
do IPRAJ, a retirada do 
redutor dos contracheques 

das folhas de pagamento a 
partir do mês de janeiro do 
ano passado 2010.
De acordo com Zezé, a 
retirada do redutor causou 
prejuízo ao servidor nos 
reajustes que incidem 
sobre o PCS Lei 11 170/08 
e explicou, “todos os 
reajustes que ocorrerem, 
a exemplo do reajuste de 
5,91%, serão calculados 
baseados no vencimento 
básico do contracheque e 
não incidido no vencimento 
da tabela salarial do PCS”. 

A presidente do Sinpojud 
ainda informou que 
os servidores podem 
acompanhar o andamento 
do protocolo no portal do 
Tribunal de Justiça, pelo 
endereço www.tjba.jus.
br, através do link consulta 
processual, informando o nº 
do processo 17.747/2011, 
o qual foi arquivado sem 
prestar as informações 
solicitadas pelo sindicato. 
O setor jurídico do Sinpojud 
entrará com pedido de 
reconsideração.

Ações : Sindicato solicita esclarecimentos ao TJBA sobre retirada do redutor

Espaço SINPOJUD 

Pela presidente do Sinpojud


