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A Diretoria do Sinpojud, eleita para o 
triênio 2013-2016, dentro do prazo 
legal ingressou com recurso ao processo 
impetrado junto à Justiça do Trabalho 
pela chapa derrotada no pleito ocorrido 
nos dias 21 e 22 de novembro de 2012.
A Diretoria eleita recorreu da sentença, 

respaldada pelo que prevê o Estatuto da entidade, afirmando que 
somente após o TRÂNSITO EM JULGADO do processo qualquer ato 
real poderá ser praticado acerca da validação das eleições do Sinpojud.
Portanto, afirmamos à categoria que a Diretoria do Sinpojud é LEGAL 
e LEGÍTIMA, que continua atuando com calendário de lutas e dando 
prosseguimento aos processos formais.

A QUEM INTERESSA A DESESTABILIZAÇÃO DO NOSSO SINDICATO?
Um sindicato como o nosso não se constrói da noite para o dia. São 
22 anos de muita luta, muita energia, de vidas colocadas à disposição 
da busca por melhores salários, condições de trabalho e respeito 
à população. Com essa trajetória de combatividade e respeito à 
autonomia sindical, nossas eleições transcorreram, com as disputas 
normais do movimento social. 
Três chapas concorreram democraticamente, com amplo acesso ao 
processo legal. O resultado foi proclamado e todos os representantes 
das chapas inscritas o VALIDOU, assinando as atas e visualizando 
a apuração. Aliás, pelo respeito conquistado por nossa categoria, 
tornou-se assunto de repercussão pública.    
Agora perguntamos, como e por que, após 5 meses do pleito, com a 
Direção já empossada, lutas realizadas – a exemplo das paralisações 
dos oficiais de justiça e agentes de proteção ao menor e dos 
servidores dos cartórios extrajudiciais da Bahia e em conjunto com o 
funcionalismo estadual – a chapa derrotada não se conforma com a 
decisão da categoria?
O acolhimento pela autoridade judicial dos argumentos falaciosos da 
chapa derrotada, o inconformismo, as vaidades pessoais, não 
devem substituir a RESPONSABILIDADE COLETIVA .
Será que os autores de tão tresloucada atitude, não refletiram sobre 
a insegurança jurídica que tal ato provoca? Semear a dúvida, o temor 
sobre os processos legais de nosso sindicato acrescenta o que? Serve 
a quem? A categoria quer saber.
Com a Diretoria LEGAL E LEGÍTIMA, lutaremos para chegar ao 
conhecimento do egrégio Tribunal Regional do Trabalho todos os 
fatos ocorridos, pois aprendemos, praticamos e confiamos que a 
JUSTIÇA e a VERDADE DAS URNAS PREVALECERÁ.

ATENÇÃO! O sindicato é nossa casa, patrono das nossas causas, 
desestabilizá-lo só interessa a quem quer enfraquecer a categoria. 

Alegações inverídicas Verdade Restabelecida
Questionam a autenticidade das 
cédulas de votação.

Todas as cédulas que foram enviadas 
estavam assinadas pela Comissão 
Eleitoral. No Interior, foram contabil-
izados os resultados e enviados via 
fax pelos presidentes e secretários 
da Mesa de Apuração, o número de 
cédulas foi idêntico ao de assinaturas 
nas listas de votantes. Na capital fo-
ram contabilizadas todas as urnas, a 
exceção de 3 (três) urnas impugnadas 
pela chapa derrotada.

Reclamam da proclamação do resulta-
do sem a chegada à capital das urnas 
de Remanso, Botuporã, Jaguaripe e 
Glória.

Ainda que todos os votos das referi-
das urnas fossem contabilizados à 
favor da chapa derrotada, o resultado 
do pleito não seria alterado tendo em 
vista o número reduzido de filiados 
votantes nestas comarcas.

Alegam que o Sr. Edmundo Halssel-
man tenha conduzido trabalhos 
da mesa apuradora sendo “pessoa 
estranha à” Comissão Eleitoral.

Diante da exaustão a que foi subme-
tida a Comissão Eleitoral, encerrando 
os trabalhos do dia anterior somente 
às  4 horas da manhã, solicitou-se que 
mesários (presidentes e secretários) 
auxiliassem na contagem dos votos 
e na leitura dos resultados, decisão 
acordada anteriormente entre os 
representantes das três chapas. 
Assim ocorreu a participação do Sr. 
Edmundo Halsselman, serventuário 
da Justiça, participante do movimento 
sindical da categoria, ex-presidente 
do Conselho de Representantes e 
acolhido pela Comissão Eleitoral, em 
comum acordo, no momento em que 
sua presidente estava cansada.

Informativo do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia (Sinpojud) - Editado sob a responsabilidade da Diretoria Executiva do Sinpojud - Edição fi nalizada em 11/06/13

E X P E D I  E N T E :
Diretoria de Imprensa e Divulgação: Zenildo Castro 

Arte/Retranca : Daniel Viana - Sinpograph (71) 2109-3023

Eleições Sinpojud: urna lacrada

Coordenadora de Imprensa : Bianca Moreira - Jornalista DRT 3042  
Diagramação:Thalita Nascimento - Jornalista DRT/BA 3036
Impressão e Tiragem : Gráfi ca Sinpograph - 9.000 exemplares - Distribuição Gratuita



ENCARTE ESPECIAL

anos

a 25 minutos
do iguatemi

O Que Existe...

CLUBE SOCIAL E COLÔNIA DE FÉRIAS 
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