
Ações Sinpojud

O Sinpojud divulga nesta edição do 
Tribuna Livre, as ações e mobilizações 
do sindicato que beneficiam a catego-
ria do judiciário baiano. 

Presidente do TJ e governador garantem

Entrevista Pablo Stolze Progressão Funcional

A Comissão Permanente de Tra-
balho da Progressão Funcional do 
Tribunal de Justiça da Bahia, criada 
através do Decreto Judiciário nº 
237/2013 deu inicio aos trabalhos 
no dia 27 de maio, às 14 horas. O 
grupo, que tem como membro 
a presidente do Sinpojud, Maria 
José Silva, 'Zezé', representando a 
categoria dos servidores do Poder 
Judiciário da Bahia, através do 
Sinpojud. O objetivo é implantar 
a regulamentação da Progressão 
Funcional, conforme versa na 
Resolução nº 01/2013, publicada 
no Diário da Justiça Eletrônico de 
21/02/2013. Confira na página 4
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O Sinpojud participou dos grupos de 
mobilizações da FENAJUD, em prol da 
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Editorial
Palavra da Presidente

Por Maria José 
Silva - 'Zezé' - 
Presidente do 
Sinpojud

Suplentes
1º. Marcelo Ladeia de Almeida, 2º. Antônio Moises 

Sobrinho e 3º. Guaraci Carvalho de Santana
Conselho Fiscal
Maristela Silva Lima, Manuel Inácio Cerqueira Suzart e Edilene Vinhas Santos.
Texto e Fotografi a 

Nas relações de trabalho entre colegas 
acontece de tudo um pouco. Naturalmente 
das relações interpessoais em ambiente 
de trabalho nascem diversos sentimentos, 
que vão da irmandade, até relações 
extremamente confl ituosas. Ao longo dos 
oito anos de labor nos cartórios nos quais 
trabalhei, com o passar do tempo, observei 
um fenômeno que me chamou atenção: o 
confl ito de gerações. Temos uma grande 
fatia de serventuários veteranos, que 
considero aqueles com mais de vinte anos 
de serviço, e uma leva de servidores tidos 
como “novatos” por serem oriundos dos 
concursos realizados nos últimos dez anos, 
sendo, dois concursos para os Juizados 
e apenas um para as Varas Judiciais.  
Neste contexto, temos alguns colegas se 
aposentando e outros iniciando no serviço 
público, logicamente com todo gás, muitos 
com uma boa formação, inclusive acadêmica 
e praticamente todos com domínio em 
informática, entre outras habilidades. E do 
outro lado servidores antigos, que laboram 
há décadas em ambientes de trabalho 
historicamente sucateados.  Mas, no dia 
a dia já presenciei críticas, chacotas, 
preconceito e impropérios de toda sorte 
aos veteranos, pelo fato de não terem por 
vezes tanta habilidade como os mais jovens 
para digitar um documento com velocidade 
ou manusear equipamentos eletrônicos, 
por vezes terem difi culdade de elaborar 
determinados documentos com as devidas 
expressões técnicas,  como aqueles que 
tiveram oportunidade de frequentarem  as  
cadeiras acadêmicas e cursos específi cos 
dentro do âmbito jurídico.  Mas será que as  
ditas “limitações” de alguns veteranos, são 
de fato fruto de uma suposta acomodação, 
daqueles trabalhadores e trabalhadoras que 
não quiseram se atualizar ou simplesmente  
pararam no tempo? Entendo que não, 
meus caros colegas! Fazendo uma breve 
retrospectiva, e tiro por mim, que quando 
entrei no Judiciário em 2005 , verifi quei 
que ainda, em praticamente todo o Fórum 

Por Maurício Sousa  Diretor 
de Assuntos Culturais e 
Desportivos Sinpojud

*Com a palavra ...
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Confl ito de gerações ou troca mútua de conhecimentos ?
de Alagoinhas, se utilizava muito a antiga 
máquina de datilografar. Mesmo que 
tardiamente o TJ-BA acordou para o "boom" 
da informática e resolveu informatizar os 
cartórios, implantando o sistema SAIPRO, 
mas negligentemente não se investiu em 
capacitação para os servidores que lá 
estavam. Como também, outrora o acesso 
a cursos superiores, inclusive o curso de  
Direito, era inviável de se cursar, seja pela 
escassez de Universidades, sejam pelas 
condições fi nanceiras dos servidores, que 
percebiam proporcionalmente salários bem 
menores aos atuais. Então, novos colegas, 
como podem depreender, estes que já 
estavam nos cartórios quando nós chegamos, 
são verdadeiros heróis, pois laboravam em 
ambientes aviltados pelo descaso com a 
justiça em nosso estado. As condições de 
trabalho eram bem piores que as de hoje, 
com uma estrutura medieval, sem nenhum 
investimento em capacitação de mão de 
obra, sem oportunidade de se aprimorar e 
principalmente com salários humilhantes 
que malmente dava para o sustento básico 
de suas proles. Mas, independente de todos 
esses fatores jogando contra, estes bravos 
colegas levam os cartórios “nas costas” 
por décadas, exercendo as suas funções 
da forma mais comprometida e aguerrida 
possível, aprendendo literalmente na prática 
cotidiana o ofício do qual ganhavam o parco 
sustento para suas famílias. Pretendo com 
essa breve refl exão, fomentar dentro de 
cada um de nós sentimento de empatia,  
companheirismo e solidariedade entre todos 
os nossos colegas, sem distinção de cargos, 
formação, conhecimento e principalmente 
tempo de serviço. Temos que ter a clareza 
que somos uma grande família e acima de 
tudo uma categoria batalhadora que não tem 
medo de fumaça e que apesar das agruras, 
nunca deixou e nem deixará a “peteca 
cair”.  Muita coisa já foi conquistada, mas 
ainda temos muito há conquistar, portanto 
vamos nos manter unidos para as batalhas 
vindouras, pois sem luta não há vitória, 
e como já dizia o grande fi lósofo Francês, 
Blaise Pascal: “ Ninguém é tão sábio que 
não tenha nada pra aprender, nem tão tolo 
que não tenha nada para ensinar”.

As táticas da luta de classes têm 
necessariamente de se adaptar 
à evolução social. O sindicalismo 
tem deixado de ser a luta por um 
único ideal e passa a assumir 
características de uma verdadeira 
guerra de poderes. A categoria, 
cada vez mais, deve ter uma visão 
critica e saber discernir o que 
vem a ser interesse político ou 
verdadeiramente o bem estar e as 
reivindicações da categoria.
Os trabalhadores independentes 
não têm defesa face ao patrão, 
que é o Tribunal de Justiça. Por 
isso se organizaram em sindicato, 
que com ações coletivas veem 
a possibilidade de crescer e 
conquistar melhorias salariais e de 
qualidade de vida.
Surge então um novo inimigo. 
Na própria categoria alguns 
tendem a atrapalhar e querer 
tirar a autoridade e competência 
conquistada ao longo de 22 anos 
de luta. O Sinpojud jamais fez 
a categoria retroceder. E hoje é 
um sindicato forte, reconhecido 
nacional e internacionalmente 
pela organização e discernimento 
ético e profi ssional. Trabalhos 
e ações que somam conquistas 
reconhecidas e vivenciadas no dia 
a dia dos servidores. 
Muito temos à  buscar e também a 
reivindicar, mas lutar por um único 
ideal é o que nos faz mais fortes 
e isso se resume ao verdadeiro 
sindicalismo de classe. 
Avante companheiros! 

Previsão de fachada

NOVA SEDE SINPOJUD

Arte/Retranca : Daniel Viana - Sinpograph (71) 2109-3023
Impressão e Tiragem : Gráfi ca LuriPress - 9.000 exemplares - Distribuição Gratuita



3 EM FOCO

A Diretoria Executiva do 
Sindicato dos Servidores do 
Poder Judiciário do Estado da 
Bahia – Sinpojud vem por meio 
desta, esclarecer acerca do 
Processo Eleitoral do Sinpojud, 
sobre o pleito 2013/2016. Nos 
dias 22 e 23 de novembro 
de 2012 aconteceram as 
Eleições do Sinpojud na sede 
do sindicato, localizada na Rua 
Francisco Ferraro, nº 47- Nazaré, 
Salvador/Ba, bem como nas 
comarcas do interior, onde 
estão lotados os servidores 
filiados e aptos à participarem 
da votação. A Diretoria informa 
que todo o Processo Eleitoral foi 
filmado na íntegra e que coloca a 
disposição os vídeos em formato 
de DVD para qualquer análise. 
Inclusive nos dias da apuração, 
3 (três) advogados pertencentes 
às três chapas concorrentes 
acompanharam todo o processo 
eleitoral, sem sequer contestar 
alguma ilegalidade, e as dúvidas 
surgidas durante o processo, 
democraticamente foram 
discutidas e eximidas na hora do 
pleito. Não estamos, em hipótese 
alguma, tirando a autoridade do 
excelentíssimo juiz de direito 
da 15ª Vara da Justiça do 
Trabalho de Salvador, que por 
meio da sentença, reconheceu 
a procedência da matéria, 
na qual se  discute  acerca 
de possíveis irregularidades 
nos procedimentos formais 
do processo eleitoral. Mas  
recorrermos da decisão, 
conforme nos é de direito, 
esclarecemos que a decisão 
judicial do magistrado não foi 
baseada em fraudes, apenas 
restringiu ao procedimento 

de formalidade de processo 
eleitoral. Em 22 anos, o 
Sinpojud jamais trouxe 
prejuízos à categoria. Alertamos 
aos colegas que não tirem o 
foco da luta, ouvindo pessoas 
de interesses escusos que 
disseminam inverdades na 
categoria para tumultar uma 
entidade com um  histórico 
de luta sindical, reconhecido 
nacional e internacionalmente 
pela idoneidade e seriedade na 
luta pela categoria do judiciário 
baiano. As acusações não foram 
questionadas por nenhuma 
das chapas concorrentes, no 
momento em que houve a 
apuração dos votos pela mesa 
receptora e desde já nos 
colocamos à disposição para 
agregar quaisquer informações 
que venham a elucidar os 
fatos, de maneira a preservar 
a integridade dos envolvidos 
e, principalmente de preservar 
o patrimônio e o equilíbrio 
da categoria, que no atual 
momento necessita de união 
para resolver os problemas que 
já lhes são de grande tamanho, 
que é a questão da melhoria 
da prestação dos serviços 
jurisdicionais à população do 
Estado da Bahia. 

Esclarecimento sobre Eleições
Sinpojud 2013/2016

A Direção.

Governador sanciona lei de reposição 

O governador da Bahia, Jaques 
Wagner sancionou no dia 21/05, Lei 
nº 12.813/13, na qual reajusta os 
vencimentos dos cargos efetivos e 
comissionados no âmbito do Poder 
Judiciário do Estado da Bahia. A Lei 
foi publicada na edição do dia (22) do 
Diário Oficial do Estado da Bahia.
De acordo com a Lei, a reposição será 
de 2,0%, retroativo à 1º de janeiro de 
2013, e 3,765%, com vigência a partir 
de 1º de julho de 2013, totalizando 
5,84%, no contracheque do mês de 
julho do corrente ano.   

infl acionária do judiciário em 5,84%

Líderes sindicais participaram de reunião com representantes e líderes do Governo

MOBILIZAÇÕES   
O Sinpojud acompanhou as negocia-
ções entre a FETRAB e Governo 
do estado, com participação de 18 
entidades sindicais, representantes do 
funcionalismo público. A mensagem 
de aumento dos servidores da Bahia 
foi encaminhada nas vésperas do 
Dia do Trabalho - 1º de maio, com 
percentual de reajuste de 2%.  Desde 
então, os representantes sindiciais 
fizeram mobilizações contra o 
índice apresentado, já que o valor 
não representava nem a reposição 
inflacionária de 2012. De acordo com 
a coordenadora da FETRAB, Marinalva 
Nunes, as negociações avançaram 
na medida em que as categorias se 
uniram e juntos reivindicaram seus 
direitos. " Houve avanço no diálogo 
com o governador e conquistamos o 
índice de 5,84%". 

Mobilização no Governadoria

Plenária das entidades sindicais - AFPEB

O Poder Judiciário acompanhou os 
moldes do Executivo e após enca-
minhada mensagem à ALBA pelo 
presidente do TJBA, des. Mário Hirs, o 
governador sancionou a Lei nº 12.813 
no dia 21 de maio de 2013.

Foto/Ilustração: Google

Presidente do TJBA, 
des. Mário Hirs

Foto: Thalita Nascimento - Sinpojud-Ba
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Diretoria visita comarcas do interior da Bahia
Cumprindo o roteiro de visitas 
às comarcas do interior, a 
Diretoria Executiva do Sinpo-
jud compareceu nas cidades-
pólo de Euclides da Cunha, 
Feira de Santana e Mata de 
São João. Na oportunidade, os 
diretores informaram as ações 
do sindicato.
O Sinpojud atua na base 
sempre ouvindo os anseios 
e dificuldades diárias dos 
servidores, para prestar um 
serviço de qualidade à popu-
lação do estado da Bahia.

EUCLIDES DA CUNHA - No  dia 22 
de maio, os servidores  lotados 
na Vara Crime da comarca de 
Euclides da Cunha receberam 
o diretor de mobilização e 
formação sindical, Jorge Cardoso. 
Na ocasião, os  servidores se 
queixaram da sobrecarga e das 
péssimas condições de trabalho 
daquela comarca. Jorge Cardoso 
destacou: "É desumana a carga 
imposta ao servidor baiano, 
que não pode resolver o pleito 
do cidadão que recorre ao 
judiciário. É algo desolador”, 
desabafou Cardoso.

MATA DE SÃO JOÃO - Os dire-
tores de Imprensa e Jurídico, 
respesctivamente, Zenildo Cas-
tro e Antônio Ribeiro ('Bhené') 

juntamente com a delegada 
sindical  da capital, Hilda Araújo,  
visitaram no dia 23 de maio, os 
servidores da comarca de Mata 
de São João. Os problemas en-
contrados foram: carência de 
servidores, acúmulo de cargos 
com várias portarias, falta de 
pagamento das substituições. 
Eles reivindicam a realização de 
concurso público e a implan-
tação de frequência de ponto. 

FEIRA DE SANTANA - No 
dia 22 de maio, o diretor de 

Imprensa e Divulgação, Zenildo 
Castro ouviu as reivindicações 
dos servidores lotados nos 
cartórios extrajudiciais da 
comarca de Feira de Santana 
que permanecem sob res-
ponsabilidade do Tribunal de 
Justiça da Bahia. Dentre as 
reivindicações está o paga-
mento da CET e a inclusão 
desses servidores nos cursos 
de capacitação realizados 
na capital . Além disso, eles 
reivindicam à Corregedoria 
das Comarcas do Interior que 
os cartórios extrajudiciais sob 
administração do TJBA, não 
sejam agregados aos cartórios 
privatizados com delegatários, 
mas que seja realizado con-
curso público para delegação .

Jorge Cardoso e Zenildo Castro avaliam relatórios das visitas 

Bhené Ribeiro relata situação da comarca de Mata de São João

 Indenização de Transporte 
oficiais de justiça e agentes

O Sinpojud propôs à Comissão de 
Reforma Judiciária do TJBA que 
o pagamento da indenização de 
transporte, seja feito no percentual 
de 50% por ato previsto na Tabela 
atual de Custas e Emolumentos. 
A ideia é que a indenização dos 
transportes seja regulamentada 
através de Lei específica, pois assim 
que tiver reajuste da Tabela de 
Custas e Emolumentos, o valor de 
indenização será reajustado . Confira 
matéria na página 5.

 Reposição Salarial

Desde 2011, a reposição inflacionária 
vem sendo aplicada de forma errada, 
ou seja, deveria ser aplicada sobre a 
tabela salarial do Plano de Cargos e 
Salários - PCS de 2015. Ocorre que 
os reajustes lineares concedidos 
a partir de 2011, estão incidindo 
sobre o vencimento básico dos 
contracheques dos servidores. Esse 
equívoco vem gerando um passivo 
desde então, que cabe ação judicial, 
para qual a categoria autorizou o 
sindicato a ajuizar. O Sindicato está 
em negociação com o TJBA.

 Plano de Cargos e Salários - PCS

Em contato com assessoria do TJBA, 
foi informado que o percentual de 
implementação de 25% do PCS está 
previsto para o mês de julho/2013. 
Esse percentual é aplicado entre 
o  salário base atual e o da tabela 
salarial de 2015. 

O Sinpojud ajuizou Pedido de 
Providência junto ao CNJ para 
pagamento da gratificação da CET 
(Condições Especiais de Trabalho) 
para escreventes de cartórios.
A Gratificação de Atividade Externa - 
GAE será paga no mês de julho,  no 
percentual de 20% do total dos 30% 
sobre o vencimento, a cada ano  
até 2017, até totalizar 30%. Essa 
gratificação será paga  aos cargos de 
oficial de justiça avaliador, agentes 
de proteção ao menor e assistente 
social. Enfim, à todos os servidores 
que exercem atividade externa, 
segundo a Lei nº 11.170/08 - PCS.

 Pagamento de Substituição

 CET e GAE

Sinpojud divulga ações aos servidores

O Sinpojud está negociando com 
o TJBA, através da Assessoria da 
Presidência, o pagamento do passivo 
da substituição de analista para 
analista. De acordo com o Decreto  
nº 274/13 admite-se em caráter 
excepcional o pagamento decorrente 

 Progressão Funcional

A  Progressão Funcional, prevista no 
PCS foi regulamentada através da 
Resolução nº 01/13 aprovada pelo 
Pleno. A Comissão Permanente de 
Trabalho da Progressão Funcional 
já iniciou os trabalhos, para que os 
servidores possam efetivamente 
progredir. Um ano por antiguidade e o 
outro  por merecimento. 

à substituições realizadas por 
escreventes de cartórios para o 
cargo de  subescrivão, limitado 
a um por unidade e nos Juizados 
Especiais, um atendente judiciário 
ou um supervisor de expediente. 
Continua proibido o pagamento 
de substituição aos cargos de 
escreventes de cartório para 
administradores de fórum e oficiais 
de justiça, conforme Decreto  nº 
577/11, ressalvadas às hipóteses 
de vacância e de afastamento de 
titulares de Secretarias, Ofícios 
e serventias, motivado por 
férias, licença e nomeação ou 
designação para o exercício de 
cargo comissionado ou função 
gratificada. O Sinpojud orienta os 
escreventes de cartórios que estão 
substituindo cargos de subescrivães 
com portarias já referendadas, a  
encaminharem requerimento com  
pedido de pagamento da referida 
substituição,  conforme Decreto 
nº 274/13  ao presidente do TJBA, 
anexando a devida portaria. 



5 MOBILIZAÇÕES

Ofi ciais de justiça e agentes de proteção 

Os oficiais de justiça e agentes de 
proteção ao menor paralisam suas 
atividades todas as quartas, desde 
o dia 09 de abril. A decisão foi 
tomada pelos servidores reunidos em 
Assembleia no dia 12 de abril, eles 
reivindicam a reativação do SMART 
CARD e o reajuste da indenização dos 
transportes.
Dados do Sindicato dos Servidores do 
Poder Judiciário do Estado da Bahia 

- Sinpojud revelam que em média um 
oficial de justiça na Bahia cumpre 
cerca de 150 mandados judiciais ao 
mês e recebem R$ 300,00 (trezentos 
reais) para realizar as diligências.
Esse valor não corresponde à realidade, 

paralisam atividades todas as quartas

uma vez que esses servidores, utilizam 
os meios próprios de transporte, 
colocando o bem particular para 
prestar um serviço público, sofrendo 
com isso depreciação e desgastes, 
tendo que realizar diligências de 
um extremo a outro da cidade, em 
localidades de difícil acesso, correndo 
sérios riscos de danos materiais ao seu 
patrimônio.
Ressaltando que esse valor não é 
reajustado pelo Tribunal de Justiça 
da Bahia há mais de 4 anos. Ou seja, a 
população cresceu, as diligências de 
cumprimento de mandado também 
aumentaram, porém o valor das 
indenizações continua o mesmo. 

Mobilização do Sinpojud com servidores no Tribunal Pleno -  TJBA

Outro agravante, que deflagrou na 
paralisação dos oficiais de justiça e 
agentes de proteção ao menor foi a 
suspensão do contrato firmado entre 
o Poder Judiciário e o Poder Executivo 
Municipal, que concedia o SMART 
CARD.
A diretoria jurídica do Sinpojud 
ingressou no dia 15 de abril com ação 
judicial com pedido de liminar para a 
reativação do Smart Card dos oficiais de 
justiça e agentes de proteção ao menor 
da capital. O cartão, que dá gratuidade 
de transporte para cumprimento de 
diligências para esses servidores, foi 
suspenso desde o dia 03 de abril, o 
que os impossibilitou de trabalhar. 
A ação teve liminar concedida no 
dia 19 de abril,  mas a Prefeitura de 
Salvador recorreu e a ação está na 2ª 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
aguardando decisão do recurso.
O Sinpojud esteve na Corregedoria 
Geral e na Secretaria de Adminis-
tração do TJBA, para buscar soluções 
imediatas a essa questão, que atinge 
não só esses servidores, mas toda a 
sociedade baiana.
Os oficiais de justiça estão sendo 
proibidos pelo próprio poder público de 
desempenhar suas funções, causando 
uma nítida contradição, o qual tem 
o dever de conceder condições para  
melhor atender aos cidadãos, mas, 
oferta um valor irrisório de R$ 300 e 

Servidores dos cartórios extrajudiciais paralisam 
atividades na última semana de cada mês

Na última semana de cada mês, os 
servidores dos cartórios extrajudiciais 
da Bahia, que são administrados 
pelo TJBA, paralisam as atividades, 

conforme decisão em assembleia 
realizada no dia 22 de abril de 2013. 
Na semana de paralisação, apenas 
funcionam o plantão de óbito e 
casamentos já agendados .
As reivindicações são: pagamento da 
gratificação por Condições Especiais 
de Trabalho (CET); aparelhamento 
dos cartórios para atender melhor a 
sociedade, publicação de edital de 
remoção para todos os servidores 

Servidores reivindicam melhores condições de trabalho

suspende o SMART CARD.
Esse fato inviabiliza, de maneira 
irresponsável, os cumprimentos de 
vários atos praticados em benefício 
da sociedade baiana, que busca o 
Judiciário para tentar satisfazer as 
suas pretensões, e tanto necessita da 
celeridade da nossa Justiça.
O Tribunal de Justiça da Bahia é quem 
paga a menor indenização aos oficiais 
de justiça e agentes de proteção ao 
menor do país.
Confira abaixo os valores das indeni-
zações de transporte pagos  em outros 
estados do Brasil.

Estado Valor de Indenização

Goiás R$ 2.587,00

Paraná R$ 1.631,00

Espirito Santo R$ 1.500,00

Santa Catarina R$ 1.304,00

Mato Grosso R$ 1.300,00

Tocantins R$ 1.007,00

Ceará R$ 900,00

Pernambuco R$ 900,00

Bahia R$ 300,00

Fonte: AOJESP- Associação dos Oficiais de 
Justiça do Estado de São Paulo - 2013

do judiciário e realização de 
concurso público para delegatários. 
A primeira paralisação ocorreu entre 
os dias 27 e 31 de maio de 2013. O 
Sinpojud colocou outdoors no Centro 
Administrativo da Bahia - CAB, com 
objetivo de mostrar à sociedade os 
problemas enfrentados por esses 
servidores. Camisas, panfletos e notas 
públicas também foram utilzadas na 
campanha.

Calendário de Paralisações

MAIO - 27 A 31/2013*

JUNHO - 24 A 28/2013*

JULHO - 29 A 02 (AGOSTO)*

* As datas de paralisações podem 
ser alteradas mediante o avanço 
nas negociações com o Tribunal 
de Justiça da Bahia - TJBA.
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Juiz baiano conta sobre ingresso na

Dr. Pablo Stolze Gagliano é juiz 
de direito da comarca de Amélia 
Rodrigues. Professor em Direito Civil. 
Com 37 anos de idade, Dr. Pablo 
acumula um vasto  acervo literário 
de sua autoria. Em entrevista à Tv 
Sinpojud, Dr. Pablo falou sobre sua 
infância e trajetória no judiciário, que 
o levou a ser muito querido pelos 
servidores baianos e admirado pelos 
seus alunos. Você pode conferir a 
entrevista na íntegra acessando www.
tvsinpojud.com.br 

Tribuna Livre - Conte-nos sobre sua 
infância.

Pablo Stolze:  Sou nascido em Salva-
dor e como todo baiano eu sou muito 
ligado aos meus pais, sobretudo a 
minha mãe. Saí de casa aos 32 anos. 
Apesar de passar muito tempo fora de 
casa trabalhando, eu sempre voltava 
para o aconchego do meu lar. Quando 
casei foi que realmente saí. Mas, a 
ligação de minha mãe comigo, que 
sou o filho mais velho, tornou mais 
difícil para ela aceitar a minha saída 
de casa. Mas, graças a Deus deu 
tudo certo e descobri que para estar 
junto não precisa estar fisicamente 
perto. Sou casado e tenho duas filhas 
gêmeas com pouco mais de um ano.  

TL- Como foi a sua trajetória 
profissional?

magistratura e sua paixão pela leitura

Pablo Stolze - Comecei a tomar gosto 
pela leitura aos 7 anos, com os livros 
da série “Vagalumes”. Depois Agatha 
Crhistie. Li 66 livros dela, passei 
para Castro Alves. Enquanto meus 
amigos jogavam bola no playground 

eu lia. Também jogava, mas muito 
mal. Hoje com a internet, sei que é 
uma ferramenta muito boa, mas o 
livro descortina um mundo que vou 
tentar passar para minhas filhas. A 
leitura é um hábito. O estudo é um 
hábito. Com bons livros você habitua 
sua mente a obter boas informações. 
Aprendi também a importância do 
crescimento espiritual. Você pode ter 
filosofia, matemática, direito, mas se 
faltar Deus em sua vida você não tem 
nada.

TL- Em que momento dos seus estu-
dos o senhor decidiu pela carreira 
jurídica? 

Pablo Stolze: Essa pergunta é 
interessante, porque no 3º ano 
fiquei em dúvida se faria história 
ou engenharia química. Mas, claro 
que havia uma vontade também de 
fazer direito, que era também o que 
meu pai queria e ele ficou feliz por 
eu ter optado pelo direito. Não acho 
válido os filhos fazerem o que os pais 
querem. Eu não faria isso com minhas 
filhas, mas confesso que gostaria que 
pelo menos uma delas o fizesse. Até 
mesmo para atualizar meus livros. 
(rsrs).

TL- O senhor ingressou no judiciário 
em 1999. Desde então quais os 
maiores desafios encontrados?

Pablo Stolze: Tenho 37 anos e 
ingressei na magistratura com 24 
anos. Ingressei muito cedo. Hoje eu 
não poderia ingressar com essa idade, 
por causa da Emenda 45 e os três 
anos de prática jurídica. Mas graças 
ao bom Deus, que durante esse 
tempo que estou aqui em Amélia 
Rodrigues, os servidores, que são 

meus colegas de trabalho e amigos 
me ajudam muito. A magistratura 
passa por um momento muito difícil. 
A sociedade exige legitimamente 
muitas respostas e as pessoas 
esperam encontrar essas respostas 
no judiciário e grande parte dessas 
respostas não podem ser dadas pelo 
judiciário. Há questões sociais que 
antecedem uma solução jurídica. 
Então o mais difícil pra mim é o que 
sempre digo aos meus alunos, se 

"você quer ser magistrado, siga uma 
vocação, mas não faça por dinheiro". 
Não faça por pressão. Imagine como 
é difícil julgar. Um dos mandamentos 
diz: “Não julgarás.” Então um juiz 
é um pecador? (rsrsrsrs). Julgar no 
plano terreno é um trabalho difícil 
porque somos falíveis. O juiz não 
é Deus ele é um ser humano como 
qualquer outro. Então ele erra. Ele 
trabalha com verdades passadas no 
processo. E sem os servidores, que 

Foto: Google

O Poder judiciário é essencial à 
democracia, porque ele aplica a justiça 
e principalmente a nossa Constituição.  
O que seria do cidadão sem o Poder 
Judiciário forte com efetividade das 
suas decisões judiciais. Judiciário sem 
efetividade é corpo sem alma

Por Bianca Moreira
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são colegas do juiz, não somos nada. 
Sem o advogado também não somos 
nada. Então todo esse trabalho 
feito, não só pelo juiz, mas pelo 
juiz, pelo promotor, pelo escrivão, 
pelo escrevente é pelo oficial. É um 
trabalho voltado à justiça. O maior 
desafio pra mim é ter a condição de 
trabalho. A condição de prestar bem a 
jurisdição. Então, eu acho que não só 
na Bahia, mas o Brasil trabalha com o 
aperfeiçoamento não só dos salários. 
A luta não é só de subsídios, mas da 
condição de trabalho.

TL- Sabemos que o judiciário baiano é 
um dos piores do Brasil. Aqui faltam 
juízes e servidores. A quê o senhor 
atribui essa realidade?

Pablo Stolze:  É muito difícil pra 
mim dar um diagnóstico desse porte. 
Uma vez que eu não participo da 
gestão administrativa. Por outro lado, 
Bianca, esse problema de falta de 
estrutura não é só enfrentado pelos 
servidores, mas pelos juízes também. 
Algo que devo observar é que quando 
eu ingressei na magistratura, por 
exemplo, o CESPE (Centro de Seleção 
e Promoção de Eventos) não fazia 
prova. Hoje o CESPE faz as provas. 
Quando ingressei na magistratura, no 
Fórum não tinha computadores. Hoje 
há informatização. Então, por mais 
que ainda haja uma situação muito 
difícil, houve nos últimos anos um 
avanço. Houve passos em direção a 
uma situação de melhora que ainda 
não é a situação ideal. Creio que 
estamos longe disso ainda, mas creio 
também que estamos mais perto do 
que no passado. O importante é não 
perder a esperança. Porque se você 
perde a esperança e pensa que não 
tem jeito a dar é que não vai ter jeito 
a dar mesmo.

TL- O que o Senhor tem a dizer sobre:

Sindicato.
Pablo Stolze:  Resumo em uma pala-
vra. União. A idéia de a “A união faz 
a força” encontra no sindicato a sua 
melhor tradução. Uma união de ideal.

Poder Judiciário.
Pablo Stolze:  O Poder judiciário é 
essencial à democracia, porque ele 
aplica a justiça e principalmente a 
nossa Constituição. O que seria do 
cidadão sem o Poder Judiciário forte 
com efetividade das suas decisões 
judiciais? Judiciário sem efetividade é 
corpo sem alma.

Assista o programa Perfil na Tv Sinpojud, 
entrevista completa com Pablo Stolze. 

Acesse www.tvsinpojud.com.br

Amélia Rodrigues foi a primeira 
comarca a ser totalmente 
digitalizada na Bahia. A cidade 
fica a 84 km da capital baiana. 
A notícia foi comemorada 
por servidores, população e 
principalmente pelo juiz titular 
da Comarca, Dr. Pablo Stolze. 
De acordo com informações 
do Tribunal de Justiça da Bahia, 
com apenas um click, o juiz 
pode despachar 576 processos 
em um único dia.
A total digitalização de pro-
cessos do Fórum foi possível 
com a chegada do Sistema de 
Automação do Judiciário (SAJ), 
que vem sendo implantado, na 
capital e no interior, há dois 
anos, pelo Tribunal de Justiça 

Amélia Rodrigues é a primeira comarca 

do Estado da Bahia (TJBA).
Uma audiência que durava 
cerca de quatro horas para 
ser concluída agora dura em 
torno de vinte minutos. Além 
da celeridade no julgamento 
dos processos, o SAJ possibilita 
a economia nos insumos, como 
papel e material de escritório, 
já que o processo físico deixa 
de existir.

do estado totalmente digitalizada

Juíz Pablo Stolze - foto: Google

História de Amélia Rodrigues

Amélia Rodrigues é um município 
brasileiro do estado da Bahia 
criado em 1961. Localizado na 
Região Metropolitana de Feira 
de Santana. Segundo dados do 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística - IBGE(2012), sua 
população é de é de 25.080. Seu 
território pertencia à Sesmaria 
dos irmãos Luiz Vaz e Manoel 
Nunes Paiva, doada em 1609 
pelo Governador do Brasil, Dom 
Diogo de Menezes. Transferida 
por testamento ao Mosteiro de 
São Bento da Cidade do Salvador, 
em 1622, nela os beneditinos 
construíram o engenho "São 
Bento de Inhatá", primeiro ponto 
povoado da região. 

Juiz Pablo Stolze 

Fonte: Google

Foto: Portal TJBA
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PEC 190/07 deve ser votada a partir de junho
O grupo escalado pela Federação 
Nacional dos Servidores do 
Judiciário nos Estados - Fenajud, 
para os trabalhos em prol da Pro-
posta de Emenda à Constituição 

- PEC 190/07, que visa estabelecer 
o estatuto único dos servidores 
do judiciário estadual e federal, 
visitou no dia 28 de maio, o 
líder do Governo na Câmara 
Federal, dep. Arlindo Chinaglia 
(PT/SP).  Chinaglia garantiu um 
posicionamento sobre a PEC até 
a segunda semana de junho. Nos 
dias 21 e 23 de maio, o Sinpojud, 
juntamente com representantes 
da Fenajud, deu continuidade 
aos trabalhos em prol da PEC 
190/07, na Câmara Federal, em 
Brasília. No dia 21 de maio, o 

Sinpojud participa 
de audiência com 
líderes na Câmara 
Federal - Brasília 

Foto: Portal Fenajudlíder do PMDB, Eduardo Cunha 
(RJ), sugeriu que os sindicalistas 
conversassem com o relator da 
proposta, dep. Manoel Júnior 
(PB), para que fosse feito um 
requerimento para inserção da 
proposta na pauta da próxima 
reunião.
O dep. Eduardo Cunha, recebeu 
o presidente  da Fenajud, Valter 
Macedo, a presidente do Sinpo-
jud e diretora de finanças da 
federação, Maria José da Silva, 
(“Zezé”), o diretor de finanças e 
convênios do Sinpojud, Cristovam 
Oliveira, e o assessor parlamentar 
da Fenajud, Marcos Verlaine, que 
apresentaram a PEC e pediram o 
apoio do líder.  

Representantes 
sindicais mobili-
zados em prol à 

aprovação da PEC 
190/2007

Diretores são indicados para Conselho 
Permanente de Articulações da OAB/BA 

O presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil - OAB/BA, 
Dr. Luiz Viana Queiroz,  nomeou 
a presidente do Sinpojud, Maria 
José Silva, bem como solicitou 
indicação de um outro membro 
representante do sindicato, 

no caso Zenildo Castro, para 
comporem a mesa do Conselho 
Permanente de Articulações da 
OAB, secção Bahia.
O objetivo é traçar um diagnóstico 
do Poder Judiciário no estado 
da Bahia, servindo como ponto 

de partida, para que a partir do 
diálogo com a sociedade civil e 
todas as entidades ligadas à justiça 
estadual, sejam encontradas 
soluções  adequadas para os 
problemas apontados.
A reunião aconteceu no dia 23 
de maio, no Fórum Ruy Barbosa.  
Estiveram presentes, a desª Telma 
Britto, representando o presidente 
do Tribunal de Justiça do Estado 
da Bahia (TJBA) desembargador 
Mario Alberto Hirs; o juiz assessor 
da Presidência do TJBA, Cláudio 
Cesare; o presidente da Ordem 
dos Advogados do Brasil -Secção 
Bahia Luiz Viana Queiroz, o vice-
presidente da OAB-BA, Fabrício 
de Castro Oliveira; a presidente e 
os representantes da Associação 
de Magistrados da Bahia (AMAB), 
juíza Nartir Dantas Weber, Moacir 

Reis e Sônia Aguiar Reis; o chefe 
de gabinete em exercício do 
Ministério Público do Estado 
da Bahia (MP-BA), José Vicente 
Santos Lima, representando 
o procurador-geral de Justiça 
Wellington César Lima e Silva; 
a defensora pública geral do 
estado, Vitória Beltrão Bandeira; 
a presidente da Associação dos 
Defensores Públicos do Estado 
da Bahia (ADEP-BA), Soraia  Ra-
mos Lima; o vice-presidente da 
Associação do Ministério Publico 
da Bahia (AMPEB), Alexandre 
Soares Cruz; o coordenador geral 
do Sindicato dos Servidores do 
Poder Judiciário da Bahia (SINTAJ), 
Antônio Jair Batista Santos Filho.
A próxima reunião ficou marcada 
para o mês de julho, no Fórum Ruy 
Barbosa.

Presidente do Sinpojud participa da mesa do Conselho Permanente da Ordem dos Adovgados do Brasil - Secção BA

Foto: Angelino de Jesus - OAB/BA

Foto: Portal Fenajud

Com Informações FENAJUD


