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Confira a prestação de 
contas do Sinpojud

A formação da Pauta de Reivindicação 2012 contou com a participação da categoria, que 
através de email, encaminhou sugestões, que foram levadas ao Conselho de Representantes e à 
Assembleia, votadas e aprovadas. Confi ra nas Páginas 4,5 e 6

Assembleia Geral da categoria

21 anos de fundação

No último dia 27 de janeiro, o 

Sindicato dos Servidores do 

Poder Judiciário do Estado da Bahia 

- Sinpojud comemorou os 21 anos 

da entidade. Em clima de festa, 

servidores, ex-diretores, líderes 

sindicais, vereadores, deputados e 

personalidades da política baiana 

foram homenageados pela diretoria 

atual do Sinpojud.

Em uma noite de descontração, 

o Sinpojud comemorou a sua 

maioridade, com filiados e 

convidados, no Hotel Fiesta 

animados com as bandas Oliveira e 

Fabrício e Banda.

 A história do Sinpojud começou em 

janeiro de 1991, com Assembleia 

Geral na qual foram aprovados 

Estatuto e Pauta de Reivindicações 

e também indicada e empossada a 

Diretoria Provisória . O Sinpojud foi 

construído para lutar e defender 

os servidores da Justiça da Bahia, 

preservando a qualidade do serviço 

público. A diretoria executiva do 

Sinpojud agradece a todos que 

fizeram do Sinpojud referência 

nacional e internacional.

 Sinpojud comemora 

Titulares de cartórios extrajudiciais, 
que optaram pela privatização  
tomaram posse no dia 8 de março, 
no Auditório do Tribunal de Justiça 
da Bahia. Servidores, diretores 

do Sinpojud, representantes da 
ANOREG, advogados e magistrados, 
comemoraram a conquista da 
privatização, que de acordo com a 
presidente do Sinpojud, Maria José 
Silva ‘Zezé’, “representa um marco 
na história do judiciário baiano.”
O juíz corregedor das comarcas 
do interior , des. Antônio Pessoa, 
pontuou os avanços tecnológicos 
dos cartórios privatizados. “Com a 
ajuda dos senhores, mostraremos 
à sociedade, o cartório 24 horas, 
portal extrajudicial, dentre 
outros”, destacou Pessoa. O 
líder do governo, deputado  Zé 

Delegatários de cartórios tomam posse no TJBA
Neto relembrou a trajetória para 
a privatização. Neste sentido, 
parabenizou o Sinpojud e o 
advogado Dr. Augusto Aras, que 
“apresentaram e demonstraram com 
muita perseverança, os ganhos que 
a sociedade teria com a privatização 
dos cartórios extrajudiciais”, enfatizou 
Neto.
A diretoria executiva do Sinpojud 
parabeniza à todos que arduamente 
fazem parte desta vitória. “ 
Continuaremos dando suporte à esses 
colegas e fico feliz porque a sociedade 
ganhará com este avanço” conclamou 
a presidente do Sinpojud.
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Retrospectiva 2011 
Analisando o ano de 2011, do 

ponto de vista conjuntural, 
no âmbito do judiciário, 

percebe-se que apesar de muitos 
cortes e retaliações por parte 
do Tribunal de Justiça da Bahia, 
a categoria está num momento 
politizado e de muita força nas 
negociações.
Mudanças e reformulações foram 
necessárias para tentar sair de uma 
colocação de pior judiciário do 
Brasil e trazer para os servidores, 
melhores condições de trabalho e 
dignidade para a profissão.
Decretos, resoluções e cortes 
de ponto em 2011 revelaram à 
categoria o Tribunal como um 
mau patrão. O Sinpojud, por sua 
vez, não se calou. Enfrentando 
críticas políticas e atitudes com um 
único objetivo: a desarticulação do 

movimento classista.
Visitas às instituições federais: 
CNJ, STJ, STF, Congresso Nacional 
e também mobilizando deputados 
estaduais, prefeituras, Ministério 
Público, OAB, Tribunal de Justiça e 
Governadoria foram necessárias para 
barrar alguns golpes e desmandos do 
Tribunal de Justiça da Bahia.  Algumas 
reivindicações  foram conquistadas e 
outras a luta não terminou.
Também ficou claro que juntos somos 
mais, e que a continuidade de ações 
conjuntas tornará possível tudo aquilo 
que a categoria almeja.
Nesta edição, o Tribuna Livre traz aos 
filiados uma pequena retrospectiva do 
ano de 2011. A proposta é que filiados 
e entidade analisem juntos, os erros 
e acertos nas ações, com o objetivo 
de traçar metas futuras baseadas na 
experiência adquirida no decorrer da 
luta sindical.

 Melhor prevenir do que remediar
O Sinpojud avisou às gestões 
anteriores do TJBA sobre a falta 
de segurança nos cartórios e até o 
momento nada foi feito. A diretoria 
do sindicato comunicou inúmeras 
ocorrências para certa juíza. Para a 
surpresa desta presidente que vos 
fala, o corregedor nem tinha sido 
informado por ela sobre os últimos 
acontecimentos. Assaltos, violências, 
agressões físicas e verbais, acontecem 
com os servidores. Tenho certeza que 
se fosse com alguém da nata graúda, a 
segurança seria bem melhor.
 Concurso para Oficiais
Alguns servidores que fizeram 
concurso para oficial de justiça, estão 
sendo tolhidos de exercerem a função 
à que fizeram concurso e sendo 
colocados na Central de Cálculos, 
como se fossem contadores. Há juízes 
que esquecem que existe uma lei que 
condena desvio

Pela presidente do Sinpojud

de função no país. 
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3 REIVINDICAÇÕES

1. Cumprimento da data base para 
aumento linear anual, conforme 
Lei 6677/94;
2. Reposição inflacionária dos anos 
de 2009 (5,9%) e 2010 (4%). 
3. Reforma e adaptação das 
unidades judiciárias, exigindo, 
especificamente, o cumprimento 
das Leis de ACESSIBILIDADE; 
4. Pagamento do passivo de 
substituições por designação de 
autoridade competente e diárias 
atrasadas; 
5. Pagamento dos 18% nas 
gratificações referentes ao ano de 
2010; 
6. Pagamento da Gratificação de 
Periculosidade e Insalubridade, 
imediatamente após a 
apresentação do Laudo Médico 
Pericial; 
7. Realização de concurso para 
preenchimento dos cargos vagos 
existentes nas unidades judiciárias 

e Secretaria do Tribunal de Justiça; 
8. Publicação e convalidação dos 
cargos do Quadro dos Servidores 
do Judiciário; 
9. Continuação do Programa de 
Capacitação continuada para 
servidores; 
10. Alteração do artigo 213 da 
LOJ que diz respeito à remoção e 
permutas; 
11.Implantação do Auxílio Creche; 
12. Reajuste no Auxílio 
Alimentação; 
13. Participação do sindicato na 
execução do Plano Diretor do 
Judiciário e Plano Plurianual; 
14. Criação de Auxílio Educação; 
15. Continuar a implantação 
de programa de ergonomia 
através da medicina do trabalho, 
priorizando as comarcas do 
interior; 
16. Implantação do projeto de 
majoração e regulamentação 
da indenização de transporte 
dos oficiais de justiça avaliador, 
agentes de proteção ao menor, 
psicólogas e assistentes sociais; 
17. Buscar a revogação 
ou declaração de 
inconstitucionalidade do inciso X 
do artigo 262 da Lei 11.047/2008, 
que obriga o servidor a residir 
na cidade da comarca em que 
trabalha; 
18. Criação do quadro de agente 
de segurança judiciária para a 
atuação nas unidades judiciárias; 
19. Auditorias: nas construções 
e reformas dos fóruns, depósitos 
mobiliários e nos contratos de 
locação; 
20. Criação do auxílio saúde; 
21. Implantação de programa de 
Saúde, Segurança e Conservação 

Ambiental (SSCA) visando a 
melhoria das condições de 
trabalho e atendimento ao 
público. 
22. 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. 
23. Regulamentação do plantão 
judiciário dentro dos parâmetros 
legais oferecendo as condições 
de segurança, infra-estrutura 
e funcional (contraprestação 
pecuniária ou por compensação e 
celular institucional e transporte); 
24. Retorno do atendimento no 
centro médico e odontológico do 
servidor do TJ; 
25. Garantir o cumprimento 
da lei federal que concede aos 
digitadores e escreventes de 
cartório, em audiências, a pausa 
de 10 min/h a cada 60min/h 
trabalhada; 
26. Fornecimento de GPS para 
os oficiais de justiça e agentes de 
proteção mediante a solicitação 
dos oficiais de justiça e agentes de 
proteção de cada comarca; 
27. Encaminhamento de projeto 
de lei que beneficie os agentes de 
proteção ao menor e oficiais de 
justiça avaliadores, na aquisição de 
veículos nos mesmos moldes que 
ampara os taxistas ; O Tribunal de 
Justiça da Bahia subsidie o valor do 
IPI para a compra de veículos para 
os agentes de proteção ao menor 
e oficiais de justiça;
28. Extensão da vantagem pessoal 
de eficiência a todos os servidores 
nomeados após aprovação do PCS.

A diretoria executiva do 
Sinpojud se reuniu com o 

novo presidente do TJBA, des. 
Mário Hirs, no dia 29 de fevereiro, 
para entregar a pauta de 
reivindicações da categoria.
Na ocasião, o presidente, de 
maneira bem acessível, destacou 
a relevância dos itens de 
acessibilidade e capacitação e 
acrescentou: “vou formar uma 
comissão e o Sinpojud pode 
indicar dois servidores. Vamos 
avaliar a pauta e informar à 
categoria os itens possíveis a 
curto, médio e longo prazo. Farei 
o que estiver ao meu alcance", 
pontuou.
 A presidente do Sinpojud, Zezé, 
avaliou o encontro como positivo. 
“Estamos com esperança que seja 
uma nova fase no judiciário e que 
os servidores saiam ganhando 

com isso”, declarou a presidente. 
Confira abaixo os 28 ítens da Pauta 
de Reivindicações 2012 :

Novo Presidente do TJBA recebe 
Pauta de Reivindicações 2012

Diretoria em audiência com o novo presidente do TJBA

Sancionada Lei de reajuste salarial do judiciário
 O governador da Bahia, Jaques 

Wagner sancionou na última 

quinta-feira (22), a Lei 12.572/12, 

que reajusta os vencimentos dos 

cargos efetivos e comissionados 

no âmbito do Poder Judiciário do 

estado da Bahia. Publicada no Diário 

Oficial do dia 23/03, a Lei reajusta 

em 6,5% os salários dos servidores, 

com retroativo ao mês de janeiro, 

cumprindo a data base prevista no 

Estatuto do Servidor Público (Lei 

6677/94). " A aprovação dessa Lei 

é uma vitória para o judiciário", 

pontuou a presidente do 

Sinpojud, Maria José Silva 'Zezé' 

ao lembrar que a data base foi 

respeitada pelo pres. do TJBA.



CONTAS 20114
Sinpojud disponibiliza as contas 2011
aprovadas em assembleia da categoria
Confira os balancetes orçamentários do período 01/01/2011 a 31/12/11:
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Previsão orçamentária 2012 foi

CONTAS 2011

aprovada pela categoria em Assembleia
Confira a previsão orçamentária para o ano de 2012:
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Previsão orçamentária 2012 

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA



Pareceres fiscais das contas de 2011

PARECERES FISCAIS7

Os membros do Conselho Fiscal do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia - Sinpojud estiveram reunidos 
nos dias 22 e 29 de agosto, 14 de dezembro de 2011 e 25 de janeiro de 2012 para apurar as contas do sindicato, referentes  ao 
período de 01/01/2011 a 31/12/2011. Os Pareceres Fiscais já estão disponíveis no portal www.sinpojud.org.br. Confira abaixo:



8 AÇÕES

ZEZÉ É ELEITA PRESIDENTE DA CLTPJ - 
BRASÍLIA

CURSO DE FORMAÇÃO SINDICAL ENTREGA DE PAUTA DE REIVINDICAÇÕES

REUNIÃO COM RELATOR DO PL DA 
PRIVATIZAÇÃO DOS CARTÓRIOS

IV FORROJUD

CONSELHO DE REPRESENTANTES SINDICAIS VOTAÇÃO DO PL DA PRIVATIZAÇÃO 

Retrospectiva 2011

COM PREFEITOS NA ALBA CONTRA A 
DESATIVAÇÃO DE COMARCAS 

VISITA AO CNJ - BRASÍLIA

PASSEATA EM ALAGOINHAS

SEMINÁRIO DA PEC 190/07 - BRASÍLIA

MOBILIZAÇÃO NA AUDIÊNCIA 
PENSIONISTAS E APOSENTADOS

A ex-presidente da Fenajud,  
Maria José Silva, ‘Zezé’, 
tomou posse como diretora 
financeira da entidade no dia 
13 de março, em Brasília. Zezé 
recorda de quando assumiu a 
presidência da federação nem 
a documentação estava em 
dias. Conta que teve que fazer 
uma busca minuciosa e que 
após muita luta encontrou-a 
em Goiás.
 “Quando a Fenajud estava 
perto de ser extinta, eu a 
reconstruí. Com a ajuda 
de alguns companheiros, 
destaco a contribuição e 
companheirismo do Josafá 
Ramos. Tenho orgulho 
de dizer que deixo a 
presidência com 22 sindicatos 
filiados. Hoje com uma 
sede alugada, dispõe de 
mobiliário para receber os 
filiados, além do setor de 
comunicação e um portal 
na internet. A Federação 
está estabilizada e com 
nome internacionalmente 
conhecido e respeitado. 
É uma sensação de dever 
cumprido, porém com muito 
prazer”, disse Zezé.
O avanço e acesso ao 
Congresso Nacional, em 
prol de negociações pela 
PEC 190/07, permitiu que a 
proposta entrasse na ordem 
do dia à pedido de mais de 
100 deputados federais. Hoje 
a aprovação dessa proposta 
se torna uma realidade e 
diariamente aumentam os 
requerimentos na Câmara 
Federal, expedidos por 
deputados que reconhecem 
a necessidade da categoria 
em estabelecer um estatuto 
único dos servidores do 
judiciário e regulamentar, 
uniformemente, os 
trabalhadores nas esferas 
administrativas. De autoria 
do ex-deputado Flávio Dino 
e da deputada Alice Portugal 
(PCdoB-BA), a PEC 190 foi 
e será sempre um olhar 
visionário da sindicalista, 
Zezé. 

Zezé assume diretoria 
financeira da FENAJUD

O Curso de Qualificação em Direito 
Notarial e Registral, realizado nos dias 
9 e 10 de março pela Anoreg/BR, com 

Sinpojud promove curso de qualificação em
direito notarial para os novos delegatários

apoio do Sinpojud e da Anoreg/
BA, superou a expectativa, com 
mais de 400 pessoas inscritas. No 
evento, foi criado o Colégio Notarial 
Seção Bahia. Na oportunidade foi 
eleita a Mesa diretora: Emanuelle 
Perrotta (presidente), Valdemir 
Carneiro (vice-presidente) e 
Marijane (2ª vice-presidente) . 
Zezé foi convidada à associada 

emérita do Colégio Notarial Seção 
Bahia. “ Sinto-me honrada com a 
homenagem”, pontuou .
A delegatária do Cartório de 
Tabelionato e Protestos de Lauro 
de Freitas, Aracilda Miranda, 
destacou a importância do evento. 
“O curso foi muito bom, tanto para 
nós delegatários quanto para os 
colaboradores”, avaliou.


