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Outubro Rosa - Sinpojud alerta para prevenção e tratamento do câncer de mama 

Oficiais de justiça e agentes de proteção 
ao menor começam o mês de outubro 
com a utilização do novo sistema de 
controle de entrega de mandados 
judiciais. A partir do dia 1º as novas 
regras para expedição de mandados 
entram em vigor, conforme versa na 
Resolução 14/2013, publicada em 16 
de agosto do corrente ano, no DJE.
Com a nova medida, as diligências 
realizadas pelos oficiais de justiça e 
agentes de proteção serão creditadas 
proporcionalmente, sendo um 
percentual de 30% do valor pago 
pela diligência no ato da distribuição 
e o restante após a comprovação 
da entrega do mandado. De acordo 
com o TJBA, após o cumprimento do 
mandado, o oficial ou agente deverá 
anexá-lo, juntamente com a certidão 
de cumprimento, no sistema de origem 

(SAJ, SAIPRO e PROJUDI). Os extratos 
de cumprimento serão disponibilizados 
via RH Net, na aba 'Indenização de 
Transportes', com a finalidade de 
acompanhamento das diligências.
Com a medida, o Sinpojud espera que 
o TJBA disponibilize suporte técnico 
para dar apoio a esses servidores na 
utilização do novo sistema e garante 
que acompanhará todo o processo 
de informatização dos mandados, 
inclusive vem alertar os oficiais e 
agentes que se sentirem prejudicados 
com a implementação do sistema 
devem procurar imediatamente o 
sindicato, para que sejam tomadas 
as providências cabíveis. Eventuais 
dúvidas podem ser esclarecidas pelo 
email:duvidas.diligencias@tjba.jus.
br ou através do site do TJBA na aba 
servidor/manuais.

Novo sistema de diligência de mandados 
começa a ser implantado na Bahia

em 1º turno na Câmara
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28 de Outubro  
Dia do Servidor 

Público

Filiados, aproveitem 
o feriado do Dia do 
Servidor e participem 
das comemorações 
do Sinpojud. 
Nesta data, a Diretoria 
Executiva do Sinpojud 
parabeniza todos os 
funcionários públicos 
do Brasil.

O Sinpojud anseia 
por dias melhores 
para os servidores do 
judiciário baiano.

Parabéns Servidor !!



2 OPINIÃO

Editorial
PEC 190/2007: mais próxima 
do que se imagina

esteio a aqueles de forma “subterrânea”, 
sempre focaram em seus projetos pessoais. 
Todos devem estar acompanhando 
as investidas infames orquestradas 
pelos membros da chapa 02, derrotada 
fragorosamente nas eleições de janeiro.
Entendo que oposição é, e sempre 
será, salutar, além de encararmos com 
naturalidade o fato de temos de conviver 
com as divergências e as pluralidades, 
tão necessários para o aprimoramento 
do nosso trabalho. Mas o que temos hoje, 
nobres colegas, é uma oposição desleal, vil 
e epilética. Inconformada com a derrota 
nas urnas da última eleição, questionaram 
judicialmente a forma do SINPOJUD de 
fazer eleição. Paradoxalmente, as principais 
pessoas que hoje nos atacam, num passado 
recente, se elegeram em diversos mandatos 
através do mesmo modelo de eleição 
contido no estatuto do nosso SINPOJUD. 
Observem a contradição: “Cospem para 

*Por Maurício Souza - Diretor de Cultura, Esporte e Lazer - Sinpojud

*Com a palavra ...

Após 6 anos de muitas mobilizações, 
visitas aos gabinetes de deputados 
para conscientizar os parlamentares 
sobre a importância da criação 
de um estatuto único para o 
judiciário, a proposta de Emenda 
Constitucional 190 é aprovada em 
primeiro turno e está a um passo 
para ser aprovada no Plenário.
Nesta edição, o Jornal Tribuna 
Livre tem o prazer de noticiar 
para a categoria dos servidores 
do judiciário baiano, os avanços 
nas negociações, que  tornam a 
realidade de uma justiça unificada, 
ainda mais próxima do que se 
imagina. 
De autoria da deputada federal 
Alice Portugal (PCdoB/BA) e do 
ex-deputado Flávio Dino, a PEC 
190 possibilitará aos servidores do 
judiciário brasileiro, serem regidos 
por um mesmo estatuto. O que já 
ocorre com os magistrados.
Queremos aqui expressar nossa 
gratidão à todos os parlamentares 
que votaram a favor da PEC do 
judiciário, à companheira Alice 
Portugal e à todos, que de maneira 
direta ou indireta participam dessa 
luta árdua, mas muito importante. 

Atacar o nosso sindicato é Fenajud se pronuncia sobre
judicialização das eleições

NOTA DE REPÚDIO

A Federação Nacional dos Servidores 

do Judiciário nos Estados – 

FENAJUD, conforme deliberado, 

por unanimidade, no Conselho de 

Representantes ocorrido entre os 

dias 04 e 06 de julho de 2013, em 

São Luís, Maranhão, vem formalizar 

repúdio à judicialização das eleições 

do SINPOJUD, na Bahia, por entender 

ser o voto, o meio democrático 

de expressão da vontade dos 

servidores.

O processo de judicialização 

de eleições sindicais transfere 

competências e coloca em xeque 

a capacidade dos trabalhadores 

legitimamente escolherem seus 

representantes.

Por estas razões, a FENAJUD reafirma 

a sua posição contrária a qualquer 

ação que resulte na judicialização 

dos pleitos eleitorais dos sindicatos, 

ratificando seu respeito ao processo 

democrático, principalmente, das 

entidades que compõem sua base.

Valter Assis -Presidente da FENAJUDAvante,companheiros! Não há vitó-
ria sem luta!

jogar contra os servidores 
do judiciário baiano.

A quem interessa as  
sucessivas tentativas de 
desestabilizar a atual gestão 
do nosso SINPOJUD? É 
evidente que são investidas 
direcionadas a servir de 

cima” o tempo inteiro, atiram em tudo e em 
todos, e agora que amargam o isolamento, se 
aliam ao Poder na tentativa de desestabilizar e 
infernizar a atual gestão da entidade. 
Neste devaneio insano do poder pelo poder, 
mostram-se de que lado realmente jogam os 
membros dessa horda. Cada vez mais fica claro 
nas ações dos membros da chapa 02 (derrotada), 
a falta de compromisso, que nunca tiveram 
com a nossa categoria: mentem, inventam 
boatos preponderantemente propagados pelas 
redes sociais, ou seja, tentam o tempo todo 
denegrir a imagem do nosso sindicato, que 
eles mesmos, outrora fizeram parte da direção. 
Incitam desfiliações, enquanto eles nunca se 
desfiliaram!   Eu acredito neste projeto que 
está em curso, pois se nos dermos o trabalho 
de olhar pelo “retrovisor”, da história da 
nossa entidade como classe, observamos, de 
forma incontestável, melhoras em todas as 
vertentes que compõem a relação de trabalho, 
em especial as nossas remunerações com 
reajustes acima de qualquer outra categoria 
do serviço público baiano. 
Por conta disso, repudio essas ações 
descabidas daqueles que não sabem perder 
e não respeitam a vontade soberana da 
categoria. INDEPENDENTE DOS ATAQUES 
LEVIANOS, CONTINUAREMOS LUTANDO 
DIUTURNAMENTE EM PROL DE TODOS OS 
SERVIDORES DO JUDICIÁRIO BAIANO. AGORA, 
QUEM JOGA CONTRA O NOSSO SINDICATO, 
ATENTA CONTRA VOCÊ, SERVIDOR, FIQUE 
ATENTO!!!!  

DESCONTO DE ESPECIAIS 
Clínica de Odontologia 

Atendimento Segunda à Sexta das 08 às 18 h 
e sábado das 08 às 12 h 
Rua da Mouraria, n.132, Nazaré, Salvador-Ba 
Tel: (71) 3444-9630/8256-1806
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Vitória: PEC 190 é aprovada em 1º turno
por maioria na Câmara Federal

A Proposta de Emenda à 
Constituição - PEC 190/07 que visa 
à criação de estatuto único para os 
servidores do judiciário estadual e 
federal  foi aprovada pela Câmara 
Federal, em primeiro turno, no dia 
15/8. A matéria acrescenta o art. 
93-A à Constituição Federal de 1988, 
determinando que seja criada uma 
Lei Complementar, de iniciativa do 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
para criar o Estatuto dos Servidores 
do Judiciário. A mobilização 
continua para aprovação em 2º 
turno. Representantes sindicais 
do judiciário dos estados do Brasil 
realizaram diversas mobilizações 
em Brasília. Representando a Bahia, 
a delegação do Sinpojud uniu 
forças com os diversos estados do 
Brasil.
A proposta, de autoria da dep. 
Alice Portugal (PCdoB - BA) e de 
relatoria do dep. Manoel Júnior 
(PMDB-PB) visa acabar com a 
disparidade no serviço, com as 
inúmeras divergências estatutárias. 
A presidente Zezé acompanhou a 
votação na Tribuna de Honra do 
Plenário e foi citada pelo presidente 
da Câmara , dep. Henrique Alves, 
como peça principal de articulação 
e mobilização para aprovação da 
Proposta de Emenda à Constituição.

PEC 190/2007 Oficiais de Justiça e Agentes de Proteção
Pleno regulamenta Resolução que prevê
indenização de transporte por ato praticado

A Resolução de nº 14/2013, que versa 
sobre o pagamento de indenização 
de transporte de oficiais de justiça 
e agentes de proteção ao menor 
em cumprimento de mandados foi 
publicada no dia 16/08, no Diário da 
Justiça Eletrônico do TJBA.
A referida Resolução entra em vigor a 
partir de 45 dias após a republicação, 
do dia 19 de agosto. A Resolução foi 
aprovada por unanimidade durante 
sessão do Tribunal Pleno, do dia 07 

de agosto. Os moldes adotados na 
Resolução seguem as considerações 
feitas pela Comissão de Reforma 
Judiciária do TJBA, que encaminhou a 
proposta à Corte do Tribunal.
A presidente do Sinpojud, Maria José 
Silva pontuou os termos da Resolução 
e declarou: “ Não é a indenização que 
esperávamos, mas já é um avanço, 
para avançar ainda levaremos a 
Resolução ao CNJ para adequar os 
moldes a realidade desses servidores", 
enfatizou.

Servidores em paralisação nas quartas-feiras no Pleno TJBA

Campanha do Sinpojud pela valorização da categoria 
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Tribunal veda pagamento de diária 
à oficiais e agentes de proteção
Em publicação no Diário da Justiça 
Eletrônico no dia 30/09, o presidente 
do TJBA, des. Mário Hirs, vedou, 
através do Decreto nº 832, o 
pagamento de diárias à servidores nos 
casos específicos da publicação. 
De acordo com o Decreto, a partir 
da data da publicação, os oficiais 
de justiça e agentes de proteção ao 
menor, não farão jus ao recebimento 
das diárias nos deslocamentos 
destinados à realização de diligências 
para cumprimentos de mandados de 

citação, de intimação e de notificação, 
em virtude da Resolução 14/2013, 
que assegurou aos oficiais e agentes 
a indenização de transporte por 
diligência no cumprimento desses 
mandados.
A Diretoria Executiva do Sinpojud 
garante que tomará as medidas 
cabíveis , para que esses profissionais 
não venham a ser mais prejudicados 
no cumprimento dos seus deveres, 
que são de suma importância para a 
sociedade e para o judiciário.

O Juiz substituto da 5ª Vara da Fazenda 
Pública, Dr. Ruy Britto, expediu 
despacho determinando a intimação, 
por meio de oficial de justiça, para 
cumprimento de decisão que profere 
a revalidação imediata da gratuidade 
no transporte público de oficiais de 
justiça e agentes de proteção ao 
menor (Smart Card). Porém, diversos 
oficiais denunciaram ao sindicato que a 
revalidação não foi feita pelo Setps, ou 
seja não foi cumprida à decisão judicial. 
De acordo com a decisão o município 
de Salvador e o Setps responderiam 
por crime de desobediência pelo 
descumprimento da decisão.

Desde o dia 03 de abril que o Smart 
Card desses servidores foi suspenso, 
impossibilitando que os oficiais e 
agentes cumprissem diligências. O 
Sinpojud ingressou com ação ordinária 
n.º 03355004-56.2013.8.05.0001, 
tendo liminar concedida, por sua vez 
a SETPS e o Município não cumpriram 
a liminar e entraram com recurso que 
teve efeito suspensivo.
A presidente do Sinpojud critica: "A que 
ponto chegamos, um órgão municipal 
descumprir a decisão da justiça", Zezé 
assegura ainda que o departamento 
jurídico do sindidicato vai denunciar a 
situação dos oficiais e agentes ao CNJ.

Juiz determina revalidação do Smart Card
e Setps descumpre decisão judicial

Foto: Fenajud

Foto: Fenajud
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Diretoria visita comarcas do interior da Bahia

A Diretoria Executiva do Sinpojud, 
com o objetivo de aproximar, cada 
vez mais, os servidores do interior 
com o Sinpojud, além de manter 
contato direto com os delegados 
sindicais em suas bases, cumpre 
roteiro de visitas às comarcas do 
interior. Nessas visitas, informações 
das ações do Sindicato foram 
apresentadas, além dos diretores 
ouvirem as demandas e dificuldades 
dos servidores nas regiões. No mês 
de outubro, a Diretoria Executiva 
do Sinpojud retoma as visitas às 
comarcas do interior. O Sinpojud atua 
na base sempre ouvindo os anseios 
e dificuldades diárias dos servidores, 
para prestarem um serviço de 
qualidade à população da Bahia.

BARREIRAS - No dia 05 de junho, a 
presidente do Sinpojud, Maria José 
Silva ‘Zezé’ e os diretores Cristovam 
Oliveira (Finanças e Convênios) e 
Vânia Rômilda Lima (Social) visitaram a 
comarca de Barreiras. Na oportunidade, 
participaram do Programa de 
Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados e Servidores, com o Ciclo 

de Conferências do Pólo Barreiras/ 
Santa Maria da Vitória. O evento, 
promovido pelo Tribunal de Justiça da 
Bahia aconteceu no Hotel Morubixaba, 
em Barreiras. A abertura foi feita pelo 
juiz assessor da presidência do TJBA, 
Dr. Ricardo Schmitti. 
Na programação, o palestrante, 
Nalbert Bittencourt (ex- jogador de 
vôlei da Seleção Brasileira de Voleibol 
Masculino) abordou o tema “Do sonho 
à vitória - a trajetória de um líder”, 
onde contou sua estória de vitórias, 
desafios e superação no atletismo até à 
aposentadoria. O segundo Palestrante 
foi o prof.º José Ricardo Cunha, com 
o tema “Estamos ok? Eu e o outro na 
prática profissional”. Finalizando as 
palestras, o Dr. Carlos Hilsdorf com o 
tema “Construindo a melhor versão 

do futuro”.
IAÇU - No dia 05 de junho, os diretores 
Sandra Melo (Secretaria) e Maurício 
Souza (Cultura e Desportos) visitaram 
a comarca de Iaçu. Os diretores 
passaram os informes atuais das ações 
do sindicato e ouviram as queixas e os 
relatos da realidade daquela comarca, 
além de esclarecerem as dúvidas dos 
colegas.

MUCUGÊ - A visita à comarca de 
Mucugê ocorreu no dia 06 de junho, 
também pelos diretores Sandra 
Melo e Maurício Souza. Seguindo o 
protocolo, os diretores esclarece-
ram dúvidas e ouviram atentos as 
demandas dos servidores. Uma das 
queixas foi que a comarca de Itaeté foi 
desativada e todos os processos foram 
encaminhados para a comarca de 
Mucugê. Informaram que na época da 
desativação, os servidores lotados na 
comarca desativada também vieram 
para Mucugê, porém, logo depois 
conseguiram retornar para Itaeté. Com 
isso, eles ficaram sobrecarregados de 

ANDARAÍ - No dia 06 de junho, os 
diretores seguiram para a comarca 
de Andaraí. Alguns servidores se 
queixaram sobre o pagamento das 
diárias referentes aos dias de cursos 
da Unicorp, pois não estão recebendo 
as diárias dos cursos deste ano e do 

ITUAÇU - Depois de Andaraí, os 
diretores Sandra Melo e Maurício 
Souza seguiram para a comarca de 
Ituaçu, onde reuniram-se com os 
servidores Roseli Pereira, Adriane 
da Silva, Adão Freire, Meire Angela 
Novais , Sandra Freire, Maria Eugênia 
Brito, Maria Lucia Aguiar, Venanúcia 
Caires. Os servidores dos cartórios 
extrajudiciais solicitaram o direito à 
remoção para  o preenchimento das 
vagas dos cartórios judiciais. Após 
a reunião, os servidores das quatro 
comarcas visitadas agradeceram 
a presença dos diretores e 
parabenizaram as ações do sindicato, 
prometendo união.

JUAZEIRO ITAPETINGA

ALAGOINHASIAÇUJEQUIÉ

MUCUGÊ

ITAPETINGA -  No dia 17 de junho, a 
Diretoria Executiva do Sinpojud visitou 
a comarca de Itapetinga. A visita 
foi solicitada pelo delegado sindical 
regional, Leonardo Lima e teve por 
objetivo informar sobre as ações 
do sindicato.  Os servidores falaram 
sobre os problemas enfrentados 
devido à carência de funcionários e a 
sobrecarga de trabalho. Os servidores 
dos Juizados Especiais também 
participaram da reunião. 
Na oportunidade, reivindicaram 
o pagamento das substituições, 
realização de concurso público e 
instalação de uma Vara da Fazenda 
Pública, para julgar as ações de 
execução fiscal . Estiveram presentes 
na reunião, a presidente do Sinpojud, 
Maria José Silva ‘Zezé’, a delegada 
sindical da capital, Hilda Araújo, o 
conselheiro fiscal da entidade, Manoel 
Suzart e Zenildo Castro, diretor de 
Imprensa, que destacou o momento 
como importante para esclarecer 
assuntos referentes à categoria e 
constatar problemas da comarca. Os 
servidores prestaram homenagem 
à presidente do Sinpojud com um 
buquê de rosas. “ Agradeço a todos 
pelo carinho e reconhecimento do 
nosso trabalho”, evidenciou Zezé.

JUAZEIRO - No dia 06 de junho, os 
diretores seguiram para Juazeiro, 
onde juntamente com a delegada 
sindical da capital, Hilda Azevedo, 
participaram da Conferência de 
São João com os servidores locais. 
Também esteve presente ao evento o 

juiz da comarca, Dr. José Góes. 

ano passado e pediram que o Sindicato 
intervenha nesse sentido e também na 

organização da Unidade Gestora. 

processos. Os colegas pediram que o 
sindicato intervenha na possibilidade 
de distribuição de serviços para este 
servidores de Itaeté, para que possam 
dividir os trabalhos com os colegas  da 
comarca de Mucugê.

ITUAÇU

ANDARAÍ
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Mais um caso de falta de segurança 
afeta a justiça baiana. Desta vez, o 
Fórum do município de Formosa do 
Rio Preto foi arrombado. O roubo 
foi no sábado (05/10), quando 
um servidor do Cartório Eleitoral, 
que funciona na unidade, chegou 
ao Fórum e percebeu que havia 
estilhaços de vidro espalhados pelo 
chão, bancos quebrados e a maçaneta 
da porta de sua sala arrombada.
De acordo com informações da 
escrevente de cartório, designada 
ao cargo de administradora, Sandra 

Souza, a delegacia local realizou 
perícia no domingo, detectando 
a falta de algumas armas de fogo 
que teriam sido levadas pelos 
bandidos, ainda estão apurando 
a quantidade de armas e se 
levaram mais algum item do local.

“Nos sentimos frustrados, pois 
representamos o Estado, porém o 
Estado não nos representa e não 
nos dá o suporte necessário para 
desenvolver um bom trabalho”, 
desabafa a servidora Sandra, que 
ainda informou que no Fórum a 
segurança que há é feita por um 
vigilante cedido pela prefeitura local, 
que trabalha em dias alternados.
A Diretoria Executiva do Sinpojud está 
tomando as providências cabíveis, 
no intuito de cobrar do Tribunal de 
Justiça da Bahia a responsabilidade 
pela segurança desses servidores, 
que vêm trabalhando em péssimas 
condições e sem segurança alguma.

Falta de segurança 

Zezé critica Instrução Normativa em
reunião da Ordem dos Advogados BA
Aconteceu no dia 3/09, a quarta 
reunião da Comissão Especial da mesa 
Permanente de Articulações - CPA, do 
Sistema Judiciário do Estado da Bahia. 
A CPA foi instituída pela Ordem dos 
Advogados do Brasil-Secção BA, com 
o objetivo de traçar diagnóstico da 
justiça baiana e articular propostas 
de melhoria na prestação de serviços 
jurisdicionais, bem como de estrutura 
e organização judiciária no estado.
Na ocasião, a presidente do Sinpojud, 
Maria José Silva, que representa a 
categoria do judiciário baiano criticou 
a publicação da Instrução Normativa  
de nº 06/13 publicada no DJE do dia 
3/09, pela Corregedoria das Comarcas 
do Interior. A IN institui e disciplina 
o Programa de Serviço Voluntário 
no âmbito da Justiça de 1º Grau e da 

Corregedoria Geral da Justiça.
“Há uma má vontade do Tribunal e 
uma preocupação das Corregedorias 
em resolver a questão da falta de 
funcionários, mas essa Normativa não 
vai adiantar. Não é colocando pessoas 
para trabalhar gratuitamente que vai 
resolver”, criticou a presidente.
Zezé ainda demonstrou toda a sua 
indignação quanto a morosidade 
na realização do concurso para 
preenchimento das vagas do judiciário 
e informou que vai levar o assunto ao 
Conselho Nacional de Justiça.
Ao final da reunião, ficou deliberado 
pela Comissão, estudo aprofundado 
da IN por parte das demais entidades 
da Mesa de Articulações e será 
agendado um próximo encontro para 
discutir a questão.

Fotos: Bianca Moreira - Sinpojud

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

Fórum de Formosa do Rio Preto é arrombado

O Fórum Bertino Passos, localizado na 
cidade de Jequié , vivenciou um dia 
de fúria no Juizado Criminal (Jecrim).
Durante audiência de conciliação, no 
dia 09 de julho, uma mulher, parte 
do processo, aparentava nervosismo 
desde o momento da espera na 
recepção. Tratava-se de uma pessoa 
com distúrbio psiquiátrico, fato 
desconhecido pelos servidores. 
No momento da audiência, quando 
a promotora perguntou se a mesma 
era a vítima ou ré, a parte em questão 
informou que era advogada e apontou 
como sendo a ré para uma cadeira que 

estava vazia, dizendo que ali estava a 
ré. Depois de alguns minutos começou 
a gritar e quebrar os equipamentos 
da sala, sendo necessário auxílio do 
conciliador e do advogado para tentar 
contê - la sem êxito da mesma. 
Não houve feridos, a parte foi contida 
por servidores, mas houve danos 
materiais e psicológicos, pois os 
servidores do Juizado diariamente 
passam por situações como essa. 

“Ficamos com a sensação de medo e 
insegurança”, pontuou a servidora 
Patrícia Rosa.
Outros casos de violência já foram 
registrados nas dependências do 
Fórum, como furtos, assédio sexual 
contra escrivã e defensora pública 
e danos a veículos de servidores no 
estacionamento.  O Sinpojud cobra do 
Tribunal para que seja implementado  
o programa de segurança judiciária , 
visando resguardar a integridade física 
dos servidores , que trabalham sem 
nenhum tipo de segurança nos fóruns.

Fotos: acervo juizado

Servidores de Jequié temem por falta

Fotos: Jornal Expresso

de segurança no juizado
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Diretor Jurídico destaca trabalho do Sinpojud
Antônio dos Santos Ribeiro revela detalhes sobre carreira no judiciário baiano

Foto: Cristian Lopes - Sinpojud

 Diretoria Jurídica do Sinpojud
Contato: (71) 2109-3017/3018
Email:juridico@sinpojud.org.br

Filho de funcionário público e 
dona de casa, Antônio Ribeiro 
dos Santos 'Bhené' é de família 
humilde.  Começou a trabalhar 
com sete anos, em uma 
padaria em Santo Antônio de 
Jesus, empacotando bolachas e 
conciliando com os estudos até os 
10 anos.  

Tribuna Livre - Quando você 
ingressou no judiciário?

Antônio Ribeiro - Em 1986, fiz 
concurso para o Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia. Na época podia fazer 
para mais de um cargo, fiz para oficial 
de justiça, comissário de menores, 
que hoje é o atual agente de proteção 
e também para administrador do 
Fórum. Passei nas três posições em 
colocações diferentes, mas aquela 
que passei em primeiro lugar foi para 
comissário de menores e de imediato 
assumi o cargo. Fui trabalhar na 
minha querida comarca de Santo 
Antônio de Jesus.
A justiça não era o que é hoje, a 
situação era bem diferente. Passei 
por muitas dificuldades, não tinha 
hora de trabalho, eram poucos 
servidores e os juízes cobravam 
muito. Já substitui colegas na função 
de tabelião de notas, oficial de 
registro civil, administrador de fórum. 
Quando tinha dúvidas, sempre 

perguntava aos colegas mais velhos, 
sempre tive um relacionamento bom 
com meus colegas.

TL. Como surgiu o interesse de 
participar do Sinpojud?

AR - Quando trabalhei na construção 
civil conheci muitos sindicatos. Sempre 
achei que a gente só é forte quando 
se está junto. Quando vim para o 
judiciário, achei que precisava ter a 
união da categoria. Como já existia as 
associações de servidores  resolvemos 
criar o sindicato, então a ideia inicial 
foi juntar os colegas que tinham essa 
mesma essência sindical. Reunimos 
em Salvador para conversar, no início 
fomos perseguidos, na época pelo 
des. Mário Albiani, que  não admitia 
sindicato dentro do judiciário, e fez 
ameaças de transferir os colegas para 
outras comarcas da Bahia, daí nos 
afastamos e bem depois retornamos 
com a ideia de fundar o sindicato. 

TL- Quando começaram as reuniões 
para fundar o Sinpojud ?

AR - Em 1989, inicio dos anos 90, 
começamos a fazer as reuniões, 
porque existia a associação de 
servidores e associação dos oficiais de 
justiça. Então começamos a reunir na 
associação dos oficiais, presidida pelo 
companheiro Agnaldo Cirino, porque 
não tínhamos sede. Conversamos 
com o Cirino que, ao invés de termos 
apenas uma associação de oficiais 
de justiça, tivéssemos um sindicato, 
mas ele não apoiou a ideia. Então 
fundamos o sindicato com os colegas 
Libânia,Mariliana, Zé Maria, Nívea, 
Zezé, Severiano, Djalma, Zé Almiro 
diversos outros, pois não recordo o 
nome de todos.
Participamos de mobilizações e  
assembleias. No ano de 1994, fui 
diretor de mobilização por dois anos. 
Em 2001, junto com a companheira 
Maria José "Zezé", assumi a diretoria 
jurídica, ficando até 2004, ano que  
retornei para minha comarca.

O judiciário foi a primeira categoria 
que fez isso, quebramos todos 
os paradigmas que existiam no 
movimento sindical e a partir daí 
outras categorias passaram a 
invadir a Assembleia Legislativa. 
Posteriormente, fizemos por diversas 
vezes outros acampamentos no 
Tribunal de Justiça da Bahia. Graças a 
Deus, o judiciário não é igual ao que 
era há muito tempo , mas  quem não 
conhece a história do sindicalismo da 
Bahia e do sindicalismo do Sinpojud, 
nossa  história foi construída à 
sangue,  pancadas e perseguições, 
então, nós conseguimos consolidar  
essa entidade, que não é só minha, 
mas é de todos, que independente 
de suas ideologias políticas ou não, 
deveriam ter no sindicato, o seu 
ponto de apoio. O Sinpojud é o 
instrumento da categoria.

TL - Quais  as expectativas ao 
assumir a Diretoria de Assuntos 
Jurídicos?

AR - Expectativas são muitas. Prestar 
um serviço jurídico de qualidade 
para os nossos filiados e para o 
sindicato; Trabalhar com afinco 
para que os nossos colegas possam 
ser representados e protegidos de 
alguns maus juízes que existem por 
aí e que os servidores tenham seus 
direitos respeitados são minhas 
principais metas.

TL. O que o movimento sindical no 
judiciário significa para você?

AR - Eu acho que tudo que nós 
conseguimos construir neste 
movimento sindical tem uma história, 
e aqueles que não viveram essa história 
de fundar o sindicato, não podem ter  
uma clareza de como foi, e de como 
é o movimento sindical no judiciário 
estadual baiano. Principalmente, 
aqui na Bahia, um estado que tinha 

"dono", no qual o juiz achava que era 
‘Deus’ e desembargador tinha certeza, 
fazer um movimento sindical era 
muito dificil. Então em 1991, criar um 
sindicato num poder mais feudal que 
existe hoje, era muito complicado. 
Reclamava da democracia, dizia que 
no Executivo não existia democracia, 
mas o governador é eleito, o prefeito, 
o presidente independente dos 
critérios utilizados. Na Assembleia 
Legislativa é a mesma coisa, mas já no 
judiciário não, é diferente, basta ser  
nomeado à desembargador. A eleição 
é interna. Lembro que, na época eram 
apenas  27 desembargadores que 
elegiam o presidente do Tribunal de 
Justiça. A maioria dos presidentes não 
tem compromisso com os servidores. 
Então, houve muitas perseguições 
e ainda hoje há. Lembro que, em 
diversos momentos enfrentamos 
junto com outros colegas da APLB e 
SINDPOC à polícia , onde tomamos 
muitas pancadas  na Assembleia 
Legislativa da Bahia (ALBA). Recordo-
me que em 1994, quando estava 
para votar o Estatuto dos Servidores 
Públicos do Estado da Bahia, houve 
muitas discussões, inclusive internas 
com a oposição, recordo que alguns 
deputados a exemplo de Alice Portugal, 
Nelson Pelegrino, Paulo Jackson, Yula 
Oticica defensores ferrenhos do 
judiciário enfrentaram a polícia, o 
Batalhão de Choque, que ameaçavam 
e diziam que iam prender e também 
que iriam ‘baixar a madeira’ em todos. 
Enfim, nós resistimos, conseguimos 
diversas vitórias, tivemos a ousadia 
em 2001 de invadir e acampar na ALBA.

Foto: Cristian Lopes - Sinpojud

Por Thalita Nascimento
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Direito do Servidor

Por Fabiano Balthazar - assessor jurídico Sinpojud

O desvio de função caracteriza-
se quando o trabalhador exercer 
atividades que correspondem a 
um outro cargo, diferente ao que 
foi pactuado, contratualmente, e 
de forma habitual. Nesta situação, 
caso a remuneração da atividade 
exercida seja maior do que a da 
atividade para a qual o trabalhador 
foi contratado, ele pode reclamar 
por uma equiparação salarial. 
 
Já o acúmulo de funções é 
caracterizado, quando, ainda que 
por períodos curtos, o empregador 
impõe ao empregado o exercício 
de atividades inerentes à função 
distinta daquela por este exercida 
ordinariamente. Exemplo disso 
seria motorista de transporte 
alternativo que também faz a 
cobrança da passagem. A CLT não 
permite este tipo de alteração 
sem o mútuo consentimento do 
empregado e empregador. Nestes 
casos, o trabalhador tem direito a 
receber uma remuneração adicional 
denominada “plus salarial”. A 
jurisprudência do nosso E.TRT da 
5a. Região, já se manifestou quanto 
a matéria: “ACÚMULO DE FUNÇÕES. 
CONFIGURAÇÃO. 
 
Resta configurado o acúmulo de 
funções, quando, ainda que por 
períodos curtos, o empregador 
impõe ao empregado o exercício 
de atividades inerentes à função 
distinta daquela por este exercida 
ordinariamente. Processo 
01699-2006-034-05-00-9 RO, 
ac. nº 027075/2007, Relatora 
Desembargadora VÂNIA CHAVES, 
1ª. TURMA, DJ 26/09/2007.” 

(grifos nossos); “ACÚMULO DE 
FUNÇÕES. DIFERENÇA SALARIAL. Se 
o empregado foi contratado para 
o exercício de função específica 
e é designado para também 
exercer atividades correlatas, que 
poderiam ser executadas por outros 
funcionários, faz jus à diferença 
salarial pelo acúmulo de funções. 
 
Processo 00686-2005-201-05-00-7 
RO, ac. nº 026259/2007, Relatora 
Desembargadora MARAMA 
CARNEIRO, 1ª. TURMA, DJ 
17/09/2007.” (destaques nossos).
 
A matéria, todavia, não é 
pacífica em nossos Tribunais. Há 
entendimentos  adversos. Com 
isso, mesmo que as tarefas 
desenvolvidas pelo trabalhador 
sejam diversas das contratadas 
originalmente, tal circunstância 
não enseja o plus salarial, se 
não foi exigido do obreiro maior 
fidúcia ou responsabilidade diversa 
daquela inerente ao cumprimento 
regular do contrato de trabalho. 
Nesse sentido, colho: “ACÚMULO 
DE FUNÇÕES. JUS VARIANDI. O 
jus variandi do empregador de 
atribuir atividades atinentes a cada 
um dos seus empregados, não 
assegura ao trabalhador qualquer 
acréscimo salarial sob o manto de 
acúmulo de funções.” (Processo n. 
0000097-90.2010.5.05.0161 RecOrd, 
ac. no 080969/2011, Relatora 
Desembargadora LÉA NUNES, 3a. 
TURMA, DJ 14/10/2011.) 
 
Concluo, não obstante a divergência 
de entendimento sobre a matéria, 
que ao exigir que o  empregado, que 
fora contratado para trabalhar em 
uma determinada função, também 
atue em outra, o empregador,  
termina por exigir do empregado 
trabalho que não foi ajustado no 
preço do contrato, desequilibrando  
as prestações contratuais ajustadas. 
Destarte, para que não haja o 
enriquecimento ilícito por parte 
do empregador, que se beneficiou 
dos serviços prestados, faz jus o 
empregado a uma parcela salarial 
complementar, um “plus” salarial, de 
modo à re equilibrar as prestações 
contratuais, ou seja, remunere 
de forma comutativa os serviços 
prestados pelo trabalhador.

Acúmulo de funções ou desvio de função? 

Convênio - A Diretoria de Finanças e 
Convênios lança em breve a 3ª edição 
do Guia de Convênios Sinpojud. Um 
espaço de serviços com descontos 
especiais para filiados . Aguardem !

Secretaria - A Diretoria de Secretaria 
solicita aos servidores que façam 
recadastramento no site da 
entidade. O objetivo é atualizar o 
cadastro dos filiados. Bastar acessar 
o portal Sinpojud e clicar no link 
Recadastramento, localizado no 
lado esquerdo e preencher os dados 
pessoais. Maiores informações através 
dos telefones (71) 2109-3016/3006.

Imprensa - A Diretoria de Imprensa 
e Divulgação convoca os filiados 
para cadastrar seus emails para 
recebimento de notícias da categoria. 
Bastar acessar o portal Sinpojud, clicar 
no link Newsletter Sinpojud, localizado 
no lado direito. Preencher nome e 
email.

As Corregedorias Geral e das Comarcas 
do interior publicaram no dia, 13/08, 
o Código de Normas dos Serviços 
Notariais. O documento, com mais de 
1,4 mil artigos, sistematiza e consolida 
os atos, pareceres e publicações de 
orientações procedimentos editados 
pela Corregedoria Geral da Justiça 
e pela Corregedoria das Comarcas 
do Interior. O texto foi entregue a 
corregedora-geral de Justiça, desª 
Ivete Caldas, e ao corregedor das 

Corregedorias publicam Código de Normas
Extrajudiciais

Comarcas do Interior, des. Antônio 
Pessoa. A comissão trabalhou 
durante nove meses na proposição, 
com estudos de códigos similares, 
reuniões com associações de notários 
e registradores. O Código,  será 
efetivado a partir da publicação 
do Provimento de nº 09/2013  
no Diário da Justiça Eletrônico. 
O Sinpojud espera que  esse 
Código facilite o desenvolvimento 
dos trabalhos dos servidores.

Rua Alexandre Herculano, n.42, Itaigara - Salvador-Bahia

Descontos de 
20% a 26%

Av. 7 de Setembro, nº 400 - Fundação Politécnica  

Av. Joana Angélica, n.93, Nazaré - Salvador-Bahia 
Tel: (71) 3321-8233 | 8134 | 3011-8233 | 8814-125 
E-mail:contato@dompassos.com.br

Desconto de 
15% sobre a 
tabela do hotel

Av. Santiago de Compostela, 216 – Parque Bela Vista  
Brotas, ao lado do G Barbosa Iguatemi - Salvador-Bahia  
Tel: (71) 3034-0400/ 3498-7023 

Desconto de 25% 

"Sua saúde aos nossos cuidados, 
um ato de confiança".

Tel: (71) 3506-2165/3481-5514 
E-mail:contato@institutoaury.com.br
www.institutoaury.com.br - www.facebook.com/auryinstituto

Tel: (71) 3322-0945/ 0967/9973-3076
Salas 11 a 14 - Centro - Salvador-Bahia - 
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Pensionista do Sinpojud idealiza 

O pensionista do Sinpojud, Sr. Renato 
Cabral, idealizador do Projeto Panfleto 
Premiado, realizou evento no bairro 
da Liberdade, em Salvador, no dia 08 
de junho.  O Projeto, que teve apoio 
do Sinpojud, consiste na divulgação 

de empresas num panfleto, que dá 
acesso a cada empresa colocar urnas 
em seus estabelecimentos. 
Os clientes desses estabelecimentos 
participaram colocando cupons nas 
urnas e concorreram a prêmios. O 
sorteio foi realizado num bar, na 
Liberdade e a vencedora foi a cliente 
da Pizzaria Manga Rosa, situada 
também no bairro da Liberdade.
Sr. Renato Cabral foi representante 
dos pensionistas e aposentados  do 
Sinpojud na gestão anterior. O Sinpojud 
parabeniza a iniciativa do pensionista 
por desenvolver atividades e também 
pela criatividade do Projeto.

Projeto  Panfleto Premiado

Na cidade de Valente, interior da Bahia, 
o escrivão da Vara Cível de Retirolândia, 
Roberval Oliveira, mais conhecido por 

“Boba da Bala e Boba da Bike, coleciona 
bicicletas. Ao todo são 21, a maioria 
adaptadas pelo servidor. Sua paixão 
por bicicletas foi herdada pelo seu pai 
Zacarias, que nunca deixou de pedalar, 
motivo esse que despertou a curiosidade 
do Programa Câmera Record, da Rede 
Record de Televisão, canal 5 UHF.
Roberval Oliveira ou “Boba da Bala ou 
Boba da Bike”, ganhou esses apelidos 

no ano de 1998, quando era conhecido 
somente por Boba, e jogava no time 
amador da cidade, "Corinthians". Certa 
vez, o servidor levou um pacote de bala 
ao estádio e passou a jogar balas para 
a torcida, a cada título conquistado a 
quantidade de balas aumentava, o que 
acabou se tornando um hábito tanto no 
trabalho quanto na vida pessoal.
No ano de 2010, Boba resolveu adaptar 
a bicicleta de seu filho, levou até 
uma serralheria, depois equipou com 
acessórios para remontar a bicicleta dos 
anos 70. 
Sua coleção de bicicletas teve o custo, 
de aproximadamente, R$ 25 mil e para 
guardar o acervo, o servidor teve que 
alugar uma casa só para as bicicletas, um 
espaço onde recebe visitantes.  Hoje , 
Boba pedala 10 km todos os dias da cidade 
de Valente até o fórum em Retirolândia e 
já perdeu 7 quilos. 

Servidor "Boba da Bala" é entrevistado 
no "Câmera Record" do canal 5
Foto acervo Roberval Oliveira

No dia 5 de setembro, Dia Nacional 
dos Oficiais de Justiça, a Câmara 
dos Vereadores de Feira de Santana 
realizou Sessão Especial Comemorativa. 
A solenidade foi requerida pelo 
vereador feirense, Pablo Roberto da 
Silva, em solicitação do diretor suplente 
do Sinpojud, Décio Almeida.
Na ocasião, a presidente do Sinpojud, 
Maria José Silva e o diretor de imprensa 
da entidade, Zenildo Castro, receberam 
título. Abrindo a sessão, o vereador 
Pablo destacou a importância do oficial 
de justiça e parabenizou-os. 
O diretor suplente, Décio Almeida, 
que também foi condecorado fez um 
relato histórico da profissão. “Trata-
se de uma profissão muito antiga, 
desde os tempos bíblicos do Antigo 
Testamento, havia notícias de que o rei 

Davi nomeara 6.000 oficiais de justiça 
para estarem à disposição dos juízes, 
principalmente em casos penais e 
religiosos”, contextualizou.

"Divido essa homenagem com todos os 
oficiais de justiça do Brasil. Sei que não 
temos nada a comemorar, mas pela 
dedicação e vocação dessas pessoas 
que tem um poder de superação 
imenso parabenizo a todos”, declarou 
Maria José Silva 'Zezé'.
Zenildo Castro informou que a 
população de Feira de Santana já atinge 
cerca de 700 mil habitantes e que os 
oficiais de justiça têm que driblar as 
dificuldades para atender a demanda.

“Parabenizo meus colegas oficiais e 
saibam que vocês podem contar com 
o apoio da diretoria do Sinpojud”, 
finalizou Castro.

Vereadores de Feira de Santana 

Foto : Bianca Moreira

homenageiam oficiais de Justiça


