
V CONSEJUD 

5º Consejud
realizado no mês 
de julho na Bahia 

Informativo n° 1 - julho 2012



 V
 C

O
N

S
E
J
U

D
 -

 C
o
n
g
r
e
s
s
o
 E

s
t
a
d
u
a
l 
d
o
s
 S

e
r
v
id

o
r
e
s
 d

o
 P

o
d
e
r
 J

u
d
ic

iá
r
io

 d
a
 B

a
h
ia

V CONSEJUD: O grande fórum de 
discussão do judiciário baiano
É com a sensação de missão 
cumprida que o Sindicato 
dos Servidores do Poder 
Judiciário do Estado da 
Bahia- Sinpojud publica a 
Revista V Consejud,  sob 
a direção da Diretoria de 
Imprensa da entidade. 
Filiados, delegados sindicais, 
dirigentes e autoridades  no 
âmbito do Poder Judiciário 
recebem agora,  como fruto 
do Congresso Estadual 
dos Servidores do Poder 
Judiciário da Bahia, a 

2
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Revista V Consejud.
Sinônimo de vanguarda e 
credibilidade, o Sinpojud, 
através da sua diretoria, 
compartilhou momentos de 
aprendizado e oxigenação, 
na busca incessante de 
diretrizes futuras, voltadas 
à categoria. Essa é, sem 
dúvida a missão proposta 
em sua fundação, há 21 
anos. Antes do Sinpojud,  
os servidores viviam como 
que “ovelhas sem pastor” 
e se transformaram em 

uma categoria mobilizada e 
politizada, rumo aos seus 
direitos.
Preparada com muito 
carinho, a Revista V 
Consejud destaca o papel do 
Sinpojud, entidade essa, que 
nunca deixou de olhar para 
suas raízes, de onde saíram 
suas lideranças que firmaram 
a criação desta entidade 
que se consolida como 
uma das entidades mais 
representativas da categoria 
do judiciário no país.

EDITORIAL

Daniel Viana 

  Alzira Apóstolo
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A conteceu entre os dias 26 a 
29 de julho em Salvador/BA, 
o V Congresso  Estadual dos 

Servidores do Poder Judiciário      do 
Estado da Bahia- Consejud. O objetivo 
do  Consejud é debater  questões 
profissionais especificas da categoria, 
do funcionamento do serviço público e 
do programa de trabalho do sindicato, 
além de deliberar sobre temas 
específicos do Sinpojud.
O tema escolhido para a 5ª edição 
do Consejud foi “O judiciário do 
presente e do futuro”. Palestrantes 
e convidados ilustres no âmbito do 
judiciário, abordaram as temáticas 
como, Transparência no Judiciário, 
Acesso à Justiça, Judiciário Baiano 
após a Privatização dos Cartórios 
Extrajudiciais, Violência no Judiciário, 
Precarização no Serviço Público e 

Informatização no Judiciário.
As palestras foram transmitidas ao 
vivo pela TV Sinpojud. Foram quatro 
dias de muito debate e discussão 
em torno das temáticas, que serão 
imprescindíveis na construção de 
ações e metas futuras para a categoria 
do judiciário baiano. O Sindicato 
dos Servidores do Poder Judiciário 
do Estado da Bahia – Sinpojud 
proporcionou a todos, através de 
sua diretoria executiva, palestrantes, 
congressistas e funcionários, dias de 
muita união, respeito e democracia. 
A diretoria executiva do Sinpojud 
agradece a todos que participaram 
do congresso. Nas próximas páginas 
acompanhe os trechos das palestras 
que os convidados ministraram 
durante os três dias do Consejud. 3

Capital baiana sedia congresso 
dos servidores do judiciário
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Transparência no Judiciário abre

Relembrou os momentos 
da greve vitoriosa de 
2001 dos servidores 

do Poder Judiciário da Bahia, bem como a 
atuação naquele momento em que exercia o cargo de 
Procurador –Geral do Estado, em que restou assegurada 
a equiparação dos salários (subsídios) dos magistrados 
com os Membros dos Tribunais Superiores. Neste com-
passo a legislação trouxe melhorias significativas na re-
muneração dos servidores do Poder Judiciário da Bahia.  
Destaca a grandeza do SINPOJUD. Muitos imaginam que 
sou advogado do sindicato, algo que nunca foi. Apenas 
e tão somente, sempre reconheceu como significativas 
às reivindicações dos servidores do Poder Judiciário. 
Reconhece que ainda resta muita coisa a ser feita para 
a melhoria do Judiciário, principalmente, nas Comarcas 
do Interior do Estado. Reconhece que se a arrecadação 
do Estado não crescer como se espera, torna-se difícil 
atender a todas as reivindicações dos servidores públicos 
em especial os do Judiciário. A Lei de Responsabilidade 
Fiscal em que muitos consideram como uma desculpa 
dos governantes para achatar os salários dos servidores, 
nem tudo é verdadeiro. A falta de servidores no Judi-
ciário faz com que cresça o número de estagiários e de 
prestadores de serviço no Poder Judiciário. Grande parte 
da população brasileira vive da bolsa-família e ganhando 
abaixo do salário mínimo, o que dificulta o acesso ao Po-
der Judiciário. A Lei de Custas Judiciais para o Judiciário 
da Bahia trouxe uma oneração maior para aqueles que 
necessitam da prestação jurisdicional. 

A ‘Transparência no 
Judiciário’ é um 
direito da sociedade 

é uma conquista do povo brasileiro"As reivindica-
ções que os servidores públicos em geral podem ser 
atendidas dentro de um contexto sócio-econômico. 
A questão orçamentária não deve ser vista apenas 
no que ocorre no Estado da Bahia, mas como no país 
em seu todo. A economia brasileira tem sofrido com 
o reflexo da crise mundial, principalmente na zona 
do euro e nos Estados Unidos.  Traz ao conhecimen-
to dos presentes um painel descritivo em que expõe 
os questionamentos das finanças públicas dentro de 
uma conjuntura nacional e internacional. O gover-
no federal tirou do seu orçamento 55 bilhões em 
seus gastos para o setor público, daí o surgimento 
de greves no serviço público. Há cortes nos gastos 
públicos que vêm afetando os salários dos servidores 
públicos. Há um reflexo negativo na esfera dos Esta-
dos pela política orçamentária utilizada pela União. 
O consumo é que tem compensado o aumento da 
arrecadação dos impostos. Para fazer face ao en-
frentamento da crise mundial em vários países tem 
sido em proceder aos gastos com o serviço público. 
A previdência tem sido uma fonte para diminuir os 
custos com o setor público. É fundamental que se 
conheça a Lei de Diretrizes Orçamentárias como 
indicador macro que o Congresso Nacional se utiliza 
para elaborar o Orçamento da União. A estrutura 
tributária está centrada no consumo e não na renda.

Palestrante: Drª Ana Geor-
gina Dias - Departamento 
Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos - 
DIEESE/BA

Debatedor: Dr. Oscimar Torres 
Secretário Municipal de Plane-
jamento, Tecnologia e Gestão 
- SEPLAG/BA

ciclo de palestras do Consejud
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Corregedor das comarcas do Interior

cas do Interior. Entende que o "pão do povo" está na Justiça 
e que a mesma não deve ser tardia. Em termos de acesso ao 
Judiciário na Bahia foram feitas algumas experiências, mas 
não deram o resultado a que se desejava. Se o Congresso 
Nacional não dá as respostas a que o cidadão espera para 
melhorias do Poder Judiciário, torna-se difícil reverter em 
prática aquilo que se teoriza. Analisa que a Lei dos Juiza-
dos de pequenas causas veio em favor dos mais humildes. 
Reconhece que a mudança procedida pelos Juizados de 
pequenas causas não necessita em valores menores de 
advogados. Isso não quer dizer que não haja uma participa-
ção de advogados em defesa dos interesses daqueles mais 
humildes. O acesso ao judiciário tornou-se mais facilitada 
com a legislação dos juizados de pequenas causas em 
que pese atualmente o excessivo número de processos. A 
matéria de ordem tributária cobrada pelos Municípios e 
pelos Estados sempre torna os mais humildes em situação 
de inferioridade, porque sempre há os advogados e procu-
radores que saem em defesa dos órgãos públicos, o que não 
aceitava esses procedimentos judiciais em sede de Juizados 
de Pequenas Causas pela dificuldade de conciliação. Os 
juízes transformaram os conciliadores em ‘auxiliares dos 
juízes’ sem que muitos tenham capacitação para tal. Diz que 
é partidário da conciliação e o juízo arbitral, no entanto não 
deixa muito espaço para o cidadão comum. 

Sobre os posicionamentos assumidos de forma 
brilhante pelo Des. Antonio Pessoa , analisa os 
questionamentos pelos graves problemas do 

Judiciário: acessibilidade e morosidade. Reconhece 
que o Judiciário é um reflexo da crise brasileira. O 
extrajudicial é um serviço auxiliar da Justiça e o Estado 
da Bahia ignorou o Texto Constitucional quanto à 
privatização dos cartórios extrajudiciais. A iniciativa 
para a privatização dos cartórios extrajudiciais partiu 
de debates em que participou junto com o Sinpojud. 
O Conselho Nacional de Justiça tomou a iniciativa de 
determinar a privatização dos serviços extrajudiciais. 
Reconhece que os serviços auxiliares do Judiciário 
estão hoje funcionando melhor do que quando estava 
sobre a tutela do serviço público. É necessário que se 
aparelhe o Judiciário de uma forma em que haja um 
melhor acesso ao Judiciário e diminuir sua morosida-
de. Com a técnica hoje da especialização de normas 
comerciais com a unificação do direito comercial com a 
competência concorrente. Somente com a capacitação 
funcional dos servidores para uma melhoria dos servi-
ços judiciais é que se poderá ter um acesso maior da 
população ao Judiciário.  A igualdade a que se reporta 
o Texto Constitucional é uma hipocrisia. Todos os que 
fazem a ‘família do Judiciário’ estão em busca de um 
melhor aparelhamento dos serviços judiciais sendo 
significativo os posicionamentos assumidos pelo Des. 
Antônio Pessoa. 

Palestrante: Des. Antônio Pessoa 
Cardoso - Corregedor das Comarcas 
do Interior do TJBA.

Debatedor: Dr. Joselito Miran-
da juiz de direito do Tribunal 
de Justiça do Estado da Bahia

ministrou sobre Acesso à Justiça

Des. Antonio Pessoa iniciou palestra 
fazendo um relato sobre as dificul-
dades em que enfrentam as Comar-
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6

Judiciário Baiano após a 

sido anteriormente servidora pública municipal, diz 
que, com a privatização dos serviços extrajudiciais 
do estado da Bahia, os delegatários estão fazendo 
quase um milagre para o seu regular funcionamen-
to. O direito de opção para a privatização apenas 
10% (dez por cento) do seu quantitativo optou pela 
privatização, tendo em vista o respeito ao direito 
adquirido. Apenas no ano de 1994 veio uma lei 
federal regulamentando os serviços notariais, para, 
a seguir, as leis estaduais passarem a regular no 
âmbito dos Estados. O Estado da Bahia continuou 
resistindo à regulamentação da privatização do 
serviço extrajudicial, necessitando da intervenção do 
Conselho Nacional de Justiça para que fosse imposta 
a privatização. No entanto, para o preenchimento 
dos empregos públicos surgidos no foro extrajudicial, 
seriam providos com a vacância após a aposentado-
ria ou outra qualquer situação que assim o indicasse. 
A proposta do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia 
era no sentido de que aprovasse o seu entendimen-
to firmado no Pleno do Tribunal de Justiça para a 
privatização dos serviços extrajudiciais, em respeito 
ao Texto Constitucional, lamentando o direito de 
opção daqueles que têm direito adquirido ao regime 
jurídico anterior, pelo reconhecimento de que a pri-
vatização prevista na Carta Magna é auto-aplicável. 
Há 90% dos cartórios extrajudiciais que estão vagos 
e que não se encontram privatizados, pois estão 
sendo ocupados por funcionários do Judiciário sem 
os delegatários.  

na condição de delegatária. Informa que apenas 145 
foram aqueles que optaram pela delegação do foro 
privado extrajudicial dentro do universo de 1.635 
cartórios. Informa que está no aguardo da forma de 
arrecadação das custas e emolumentos do foro extra-
judicial que somente se tornará efetivo com o concur-
so público. Os serviços extrajudiciais têm o caráter de 
natureza privada em face mesmo dos atos a que lhe 
são atribuídos. Afirma que ao assumir a delegação no 
foro extrajudicial, passou dificuldades com o material 
humano a que passou a administrar, dificuldades com 
as questões operacionais para o seu regular funcio-
namento. Documentação que, inicialmente, passaram 
a ser rejeitada pelos bancos por não aceitarem os 
cheques administrativos, em particular a Caixa Econô-
mica Federal que alega problemas técnicos. A falta de 
investimentos pelo Tribunal de Justiça nos cartórios 
extrajudiciais dificultaram o seu funcionamento quan-
do os que ora estão privatizados encontram-se infor-
matizados e mais bem equipados. Está em estudos a 
Central de Remessa de Arquivos por meio eletrônico 
para todos os bancos. Já se encontra em funciona-
mento curso de capacitação para os delegatários e 
seus prepostos nos cartórios privados. A missão a que 
se propõe para o foro extrajudicial está em uma me-
lhor prestação dos serviços extrajudiciais com a maior 
celeridade possível, obtendo melhores conceitos 
pelos serviços prestados. A ANOREG/BAHIA da qual é 
Vice-Presidente está aberta aos diálogos da sociedade 
baiana. Encerra o debate citando Raul Seixas que “Um 
sonho que se sonha só, é só um sonho. Mas um sonho 
em conjunto se torna uma realidade”. 

Palestrante: Desembargadora 
Ivete Caldas do Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia

Debatedora: Marli Trindade - dele-
gatária do serviço extrajudicial do 
Tribunal de Justiça da Bahia

privatização dos cartórios 

Com mais de 30 anos na ma-
gistratura no Poder Judiciário 
do Estado da Bahia, tendo

Já foi servidora do Tribunal de 
Justiça da Bahia, e hoje é  Ta-
beliã do Cartório de Protesto
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7

Judiciário Baiano após a 

Destacou o significativo trabalho da Presidente 
Maria José à frente do SINPOJUD, que não foge 
à luta e é um orgulho para o sindicalismo do 

Poder Judiciário do Estado da Bahia. Sobre a Lei de Greve 
para o serviço público, entende que há uma pressão da 
sociedade sobre a regulamentação da Lei de Greve no 
serviço público, tendo em vista a forma equivocada em 
que estão sendo procedidos os encaminhamentos para 
a sua regulamentação. Em face mesmo da falta de regu-
lamentação já há a interferência do Supremo Tribunal 
Federal – STF . Deve se aplicar a Lei Geral de Greve para o 
serviço público enquanto não há a sua regulamentação. 
Há projetos na Câmara dos Deputados objetivando a sua 
regulamentação de forma isolada e que contém muitas 
armadilhas em seu conteúdo. Invoca a Convenção nº 151 
de Direito Internacional do Trabalho em relação ao direi-
to de greve para o servidor público. Faz-se necessário o 
direito à sindicalização em sua plenitude para que possa-
mos tratar do tema "Lei de Greve" e sua regulamentação. 
O movimento sindical através de Convenções Internacio-
nais em que o Brasil aderiu e ratificou-as. As Convenções 
Internacionais são princípios que tratam dos direitos à 
sindicalização e o direito de greve para o serviço público. 
Em 2006, as Centrais Sindicais entraram em um consenso 
para a regulamentação da Convenção nº 151 coordena-
das pelo Ministério do Trabalho.  Foi encaminhado ao 
Congresso Nacional um projeto no sentido de ser conver-
tido em lei sobre a regulamentação da Lei de Greve sem 
que se tenha uma resposta do legislador federal. 

O tema da Lei de Greve é de suma importância para 
todos os servidores públicos e a greve é uma garantia 
constitucional. O exercício de greve é que está a pre-

ocupar os trabalhadores do serviço público e o entendimento 
do Supremo Tribunal Federal devendo ser aplicado à Lei Geral 
do Direito de Greve do setor privado. Ocorre que, não se 
está obedecendo até mesmo o que decidiu a Suprema Corte 
e pretende-se regulamentar o direito de greve através de 
decreto. O prazo de um ano,  previsto no Texto Constitucional 
para a regulamentação da Lei de Greve, a Confederação dos 
Servidores Públicos pressionou o Ministério do Trabalho para 
a constituição de um Grupo de Trabalho para a elaboração de 
um projeto de lei sobre a greve. A Central Única dos Trabalha-
dores-CUT resolveu não participar do Grupo de Trabalho o 
que travou o processo. É importante a negociação coletiva de 
trabalho para os servidores públicos, no entanto não se sabe 
ao certo quem serão os negociadores. Quando a Confedera-
ção resolveu discutir as questões sobre a lei de greve e expôs 
alguns pontos para debate, a Central Única dos Trabalhadores 
se opuseram pelo fato de que defende a pluralidade sindical 
e não quer a obrigatoriedade da exigência do registro sindical 
perante o Ministério do Trabalho como condição para a sua 
existência legal enquanto entidade sindical, por tolher a liber-
dade sindical prevista em Convenção Internacional e na Carta 
Magna. Há duas propostas : a do Ministério do Trabalho e ao 
Ministério do Planejamento que não trouxeram nenhuma 
solução para o momento. Há uma bandeira muito forte 
para que se conquiste uma unidade em torno de uma única 
proposta para a regulamentação da lei de greve. 

CSPB aborda  Lei de Greve 
Palestrante: Dr. João 
Domingos - Presidente 
da Confederação dos 
Servidores Públicos do 
Brasil - CSPB

Debatedor: Dr. Lineu Mo-
zano - Diretor de Políticas 
Salariais e Econômica da 
CSPB

no serviço público
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Violência no Judiciário é tema

O Brasil é um país jovem, e apesar disso ainda hoje existe 

a frase “você sabe com quem está falando?’, algo pri-

mitivo que não cabe mais nos tempos modernos. O cidadão 

comum está numa grande guerra que é a transformação 

deste país para uma nova realidade às futuras gerações. Re-

conhece que se torna legítima a participação dos servidores 

públicos em suas entidades sindicais, buscando a reformula-

ção do Judiciário. Sente-se à vontade como membro do Par-

quet do Rio de Janeiro, não se sentia bem como magistrado, 

como advogado ou outra profissão. O Ministério Público não 

é uma instituição que atua como fiscal da lei, nada a ver com 

a atuação em busca de condenação de quem quer que seja. 

É uma missão espinhosa, às vezes incompreendida, mas 

faz parte do exercício da função. Relembra os tempos em 

que acompanhou algumas audiências enquanto estudante 

de Direito, quando foi pedido que se retirasse da sala por 

não estar trajado de terno e gravata. Atua no Ministério 

Público na área penal em algumas vezes diz ter presenciado 

situações que considera arbitrárias. Conta que presenciou 

um magistrado carioca agredindo verbalmente um cidadão 

que estava a depor em audiência, expulsando-o da sala de 

audiências, determinando à advogada que o defendia que 

"se aquele cidadão conversasse com outra testemunha 

determinaria sua prisão". São situações constrangedoras, 

isso conduz o cidadão comum a ter uma imagem negativa 

da conduta inadequada da magistratura, o que não pode ser 

generalizado. 

A violência a que presenciou não se trata apenas 
de um problema das periferias urbanas. Re-

conheço que, não existe uma violência tão grande 
quanto aquela a que se verifica no Judiciário. É uma 
violência diferenciada, com novas conformações, 
mas os erros do Judiciário têm causado um tremen-
do mal estar. O Ministério Público assume hoje um 
papel mais significativo perante o Poder Judiciário 
a partir da Carta Magna de 1988. As circunstâncias 
em que são expostas para o exercício da função 
pública para os cargos de Oficial de Justiça e do 
Ministério Público, estão sempre expostos às difi-
culdades. Sobre o ensino jurídico no país, tomando 
como exemplo o fato de ter ensinado na Ordem dos 
Advogados do Brasil – Secção São Paulo, sempre 
orientou os alunos que usassem a psicologia para 
entender melhor o comportamento humano na 
aplicação da lei. O sistema econômico no país se 
torna perverso ao impor ao cidadão uma legislação 
que violenta os direitos dos mais humildes. Tenta 
convencer aos desembargadores do Tribunal de Jus-
tiça de São Paulo sobre os direitos dos servidores do 
Poder Judiciário, quanto às doenças acometidas no 
local do trabalho, quando contratam médicos, sem 
a devida especialização médica em doenças na sea-
ra da psiquiatria, para serem devidamente avaliados 
clinicamente. Os males na maioria das vezes que 
são acometidos os remetem a aposentadoria preco-
ce em que perdem parte da remuneração. Entende 
que não se faz necessário o temor da Magistratura 
por parte do servidor do Judiciário, encontrando-se 
numa situação de subserviência. 

Palestrante: Yvone Barreiros, 
presidente da Associação dos 
Oficiais de Justiça do Estado de 
São Paulo – AOJESP

Debatedor: Dr. Rubem 
Vianna, Promotor de Jus-
tiça do Estado do Rio de 
Janeiro

de destaque no congresso
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Dep. Alice Portugal aborda a

A‘Precarização do Serviço Público’ é nada 
mal que se arrastou ao longo dos anos. A 
partir da década de 40 com o surgimento da 

Consolidação das Leis Trabalhistas-CLT, comemora-
-se o nascimento do novo Estado brasileiro. A partir 
do regime jurídico único para o serviço público 
brasileiro com a instituição da obrigatoriedade do 
concurso público. No entanto, foram criados meca-
nismos com a criação de prestação de serviços para 
o exercício de funções públicas inerentes a servido-
res concursados. A imagem que se cristalizou para o 
povo brasileiro nasceu com o ex-Presidente Fernan-
do Collor, colocando os servidores públicos como 
marajás, preguiçosos, indolentes, etc. O segundo 
Fernando, o FHC, também se encarregou em retirar 
direitos dos servidores públicos como uma estra-
tégia neo-liberal para os países subdesenvolvidos, 
considerando-os como países periféricos. A prova 
inconteste de que as coisas mudaram de lado: e que 
hoje quem criou o sistema neo-liberal é que está 
pagando a conta. O Brasil tomou outro rumo e hoje 
já empresta dinheiro ao Fundo Monetário Interna-
cional-FMI.  Já temos hoje no Brasil mais de 30 mi-
lhões de brasileiros que saíram da linha da miséria. 
As elites brasileiras são contra as cotas raciais, cotas 
educacionais, o que nos demonstram uma relação 
preconceituosa, quando sabemos que a democracia 
significa dar oportunidades para todos. 

O Sindicato do Estado da Bahia é o que 
tem uma maior participação na política 
sindical do judiciário nacional. Cita o ex-

-deputado Chico Oliveira, até de forma român-
tica, ao propor uma reformulação do Estado 
brasileiro. O que existe é a precarização do 
trabalho do serviço público, ou seja, as experi-
ências ocorridas no Leste europeu do que ocor-
re no trabalho dentro do sistema político dos 
países que o compõem. Há um avanço da tercei-
rização no serviço público objetivando a desva-
lorização do servidor público. Entende que há 
desigualdade tributária para quem paga sempre 
penalizar os assalariados. O que se pretende, 
em tese, é a privatização dos órgãos públicos ao 
passar para a população brasileira que o serviço 
público não funciona, citando como exemplo o 
Sistema Único de Saúde/SUS. Para se estrutu-
rar o serviço público poder-se-ia tomar como 
parâmetro a democracia social adotada após a 
segunda guerra pelos países europeus. O de-
bate crucial que se deve travar na luta sindical 
está em analisar a representação dos sindicatos 
do Judiciário, quando, há na estrutura judiciá-
ria os terceirizados, os comissionados, etc, que 
diminuem a representatividade dos sindicatos, 
exemplificando na sua situação pessoal no que 
ocorre no Estado de Santa Catarina.  

Palestrante: Alice Portugal 
- Dep. Federal do PCdoB

Debatedor: Volnei Rosalen 
- diretor do SINJUSC

precarização do serviço público

Projeto de Lei Complementar Nº 549/2009 
Trata-se de emenda à Lei de Responsabilidade Fiscal, 
congela os salários dos servidores públicos por 10 anos, 
impede novos concursos para reposição de pessoal e re-
duz os gastos com investimento na administração pública.
Projeto de Lei Complementar 92/2007 
Propõe a criação de Fundações Estatais de Direito Pri-
vado. O centro do projeto é permitir a substituição do 
regime jurídico dos servidores.
Projeto de Lei Complementar 248/98 
Esse projeto também é um complemento da Emenda 
Constitucional 19. Ele flexibiliza as relações de trabalho a 
ponto de permitir a demissão de servidores por suposta 
“insuficiência de desempenho”.
PEC 306/2008 
Modifica o cap. do art. 39 da Constituição da República, 
resgatando o conteúdo da EC 19/98 para extinção do regi-
me jurídico único na Administração Pública, permitindo a 
contratação de servidores públicos pelo regime estatutá-

Confira alguns PLs que ameaçam o serviço público
rio ou da Consolidação das Leis do Trabalho”.
Projeto de Lei Complementar (PLP) 554/10 
Regulamenta o inciso II do parágrafo 4º do artigo 40 da 
Constituição e dispõe sobre a concessão de aposentado-
ria especial a servidores públicos que exerçam atividade 
de risco.
Projeto de Lei Complementar (PLP) 555/10
Regulamenta o inciso III do parágrafo 4º do artigo 40 da 
Constituição, trata da aposentadoria especial para os 
servidores que exercem atividades que prejudiquem a 
saúde ou a integridade física, após 25 anos de exercício 
para homens e mulheres.
Projeto de Lei (PL) 1.992/07 
Institui o regime de previdência complementar para os 
servidores públicos federais titulares de cargo efetivo, 
fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias 
e pensões pelo regime de previdência 
Confira todos os projetos de lei no Portal Sinpojud 
www.sinpojud.org.br
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Palestrantes criticam falta de 

Valdomiro Diniz atuou na informatização do Judici-
ário do Estado do Rio Grande do Norte, implantan-
do inicialmente a Central de Mandados. Em 2002 
assumiu a direção da Central de Mandados do Rio 
Grande do Norte quando procedeu a uma refor-
mulação da confecção até mesmo dos mandados 
judiciais. Criou um programa em que consta todas as 
ruas de todas as cidades do país. Assim sendo feito, 
não há mais equívocos quanto aos dados fornecidos 
nos processos. Qualquer movimentação processual 
vai direto para o sistema informatizado. A comunica-
ção dos atos processuais serão todos informatizados. 
Para que tal se concretize e se faça necessário para 
que a cúpula do Poder Judiciário da Bahia tome a 
iniciativa da implantação da informatização de forma 
mais racional. De fato, há o reconhecimento de que 
há uma dimensão geográfica do Estado da Bahia  
com um enorme quantidade de municípios em rela-
ção aos demais estados do Nordeste.

A informatização no Estado da Bahia tem um 
modelo arcaico. As demandas não são atendidas 
em sua plenitude pela formatação do sistema da 
informática que está muito aquém das suas neces-
sidades. Para que se possa operar o sistema de in-
formática envolve dados técnicos específicos com 
uma tecnologia avançada que ainda não está ao 
alcance do Poder Judiciário baiano. Não há o que 
vir em falar na informatização do Poder Judiciário 
se não há um mínimo de velocidade da Internet. 
Não pode se falar em celeridade processual se 
não se tem os mecanismos adequados de infor-
matização. Não há na Comarca de São Desidério 
dados processuais que não estejam devidamente 
informados sobre o sistema. Afirma que neces-
sário se faz à padronização de documentos sem 
que contenha fraudes. Considera que o sistema de 
informatização no Judiciário baiano ainda está na 
idade da pedra.

Palestrante: Valdomiro 
Diniz - oficial de justiça 
de Natal/RN e ex-
-Presidente do Sindicato 
dos Servidores do Poder 
Judiciário do Estado de 
Rio Grande do Norte - 
SISJERN

Palestrante: Escrivão subs-
tituto/Técnico Judiciário da 
Comarca de São Desidério/
BA, bel. em Química pela 
Universidade do Estado de 
Goiás e Bel. em Direito pela 
Faculdade de Unhyauna do 
Município de Barreiras/BA.

celeridade e informatização 
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Na Nicarágua têm uma ebulição política que está 
sendo enfrentado junto com os Magistrados, Advoga-
dos, trabalhadores do Judiciário, para uma reformu-
lação do Judiciário na Nicarágua. A mídia sempre se 
posiciona contra os menos favorecidos, o trabalhador. 
Somente com a unidade dos mais oprimidos é que se 
faz a força. Alega que continua adiante enquanto sin-
dicalista ao reconhecer que o Brasil está no centro da 
América Latina. Reconhece que não se pode esperar 
que as coisas aconteçam como gravidade. No seu país 
não há classe social, é um país de empreendedores e 
de trabalhadores. 95% das Convenções Internacionais 
são aceitas pela Nicarágua. Informa aos trabalhadores 
do Judiciário da Nicarágua que o Brasil seja um centro 
de ressonância das questões sociais. 

Quando a FENAJUD reuniu-se em Brasília, teve um 
grande impulso nas lutas sindicais liderado pela gran-
de mulher que é a Maria José, presidenta do SINPO-
JUD em sua experiência Ibero-Americana. A presença 
do Brasil na pessoa de Maria José se fez respeitar 
na Confederação Latino-Americana. A democracia 
é a divisão de poderes, é a divisão dos Estados que 
permanecem independentes entre si. Há o princípio 
internacional da tripartição dos poderes: Executivo, 
Legislativo e Judiciário. No Equador, que é o meu país, 
foi feita pela primeira vez uma grande mudança no 
Poder Judiciário, uma grande reforma na Justiça do 
Equador. Adversários políticos históricos das diversas 
categorias do Judiciário se uniram em favor das refor-
mas encampadas no Judiciário. 

O núcleo central das lutas sindicais se estende a toda 
a América Latina. Na Argentina, a Confederação que 
representa é a menos representativa em face do 
pouco tempo de existência, ao nível de organização 
sindical dentre os demais poderes da República 
Argentina. Considera que há muito elitismo, muito 
afastamento do Judiciário no contexto das demais 
entidades sindicais Argentinas. Reconhece que é pre-
ciso sempre estar atento para os problemas a que 
estão sujeitos aqueles que necessitam do Judiciário. 
A Confederação Latino-Americana dos Trabalhado-
res do Poder Judiciário nasceu com o objetivo de 
unificar os interesses comuns dos sindicatos de toda 
a América Latina. 

Para os dirigentes atuais do serviço público peruano 
entendem que somente os mais jovens é que são 
capacitados, não levando em consideração aqueles 
que são mais experientes. Caminham para uma reali-
dade em que os mais velhos não estão devidamente 
capacitados para continuarem no serviço público. 
Entendem que somente os mais jovens devem con-
tinuar no serviço público o que considera um grande 
equívoco. Caminha para uma realidade surgida no 
governo de Allan Garcia quando se tem que o patrão 
é somente o patrão, o trabalhador é somente o 
trabalhador. Daí, os conflitos sociais que expõem os 
peruanos a serem submetidos a uma legislação que 
conflita com os interesses das classes trabalhadoras. 

Palestrantes latinoamericanos debatem

Palestrante: Angel Rubio 
Gome, Presidente da Federa-
ção Nacional de Associações 
Judiciais do Equador – FENAJE

Palestrante: Julio Gomes, Secre-
tário de Cultura e Capacitação 
da União dos Funcionários da 
Justiça Nacional – UEJN

Palestrante: . Carlos Alberto 
Tinoco, Secretário – Geral da 
Federação Nacional de Traba-
lhadores Judiciais da Nicarágua 
– FETRAJUN – UNE

Palestrante:  Humberto Mi-
guel Merino, 1º Vice - presi-
dente da Confederação Latino 
– Americana de Trabalhadores 
do Poder Judiciário – CLTPJ.

judiciário e destacam atuação de Zezé

Carlos Tinoco homenageou a presidente da Confe-
deração Latinoamericana de Trabalhadores do Poder 
Judiciário – CLTPJ, Zezé, entregando uma cópia da 
“lei Integral para coibir a violência contra a mulher 
(Lei 779/12)”. “Entrego a essa guerreira o primeiro 
exemplar, assinado pela presidente da Suprema 
Corte da Nicarágua”, disse.

Zezé recebe homenagem por atuação no cenário
latinoamericano
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Com o número crescente de casos de violência 
noticiado pela imprensa, tem sido vitima tanto 
o Poder Judiciário, como seus servidores. Isso 
se faz necessário rever a estrutura de trabalho e 
que sejam apontadas sugestões para se chegar 
a soluções para o problema.
Além de cobrar da Presidência do Tribunal 
equipamentos de segurança é preciso 
padronizar as instalações e adotar protocolos 
de segurança, para diminuir as possibilidades 
de violência contra o servidor, dentro e fora de 
suas unidades de trabalho.
Os servidores que cumprem com suas funções 
de forma externa e por isso mais suscetível a 
violência, têm que receber atenção especial 
por parte da presidência do Tribunal, princi-
palmente na questão do deslocamento, que 
é um dos fatores primordiais para melhorar a 
segurança destes servidores.

Justificativa
 O Tribunal é o responsável direto pela 
segurança de seus servidores no exercer de 
suas atividades e em função do exercício delas.  
Assim deve criar o meio seguro de trabalho. As 
instalações do Poder judiciário devem passar 
por uma certificação de segurança feita por 
órgão competente.
Os servidores que têm atividade externa 
devem ter a sua disposição a estrutura de tra-
balho que se faz necessária , principalmente no 
que diz respeito ao deslocamento do servidor 
, além da adoção de protocolos de segurança 
determinados e com o aval do Tribunal e trei-
namento, para poderem seguir os protocolos 
criados. 
 
Conclusão
O papel do sindicato na questão da segurança 
do servidor deve ser o de agir de forma a 
pressionar o Tribunal a criar protocolos de se-
guranças , além de exigir certificação de forma 
segura para o acesso às instalações do Poder 
Judiciário, por parte do público em geral.
 No caso específico dos servidores que exercem 
suas atividades de forma externa o sindicato 
deve cobrar do Tribunal a criação de protocolos 
de segurança específicos, que minimize o 
risco da atividade, também, certificado por 
“órgão competente” além dos protocolos de 
segurança é preciso cobrar meios para que o 
deslocamento do servidor seja célere e seguro.12

Teses aprovadas 
 Há má impressão da população e da comuni-
dade internacional com relação a qualidade do 
serviço publico no Brasil. O enorme número 
de casos de substi tuições forçadas pelo TJ-BA, 
devem servir como incenti vo para se levantar 
os moti vos e criar mecanismos para resolver 
a questão. A missão do servidor público, via 
sindicato, deve ser a de buscar a valorização 
do serviço público, através da valorização do 
concurso público.
O concurso público deve ser a única forma 
aceita pelo sindicato para se ocupar cargo no 
serviço público. Nos últi mos anos temos visto 
a criação de novos cargos, inclusive casos que 
nem é preciso ser concursado para se ocupar a 
vaga. Substi tuição deve ter prazo defi nido, car-
gos de confi ança, devem ser preenchidos por 
servidor de carreira, através de Plano de Car-
reira, incenti vando e oferecendo capacitação 
e reciclagem para se chegar ao conhecimento 
necessário  determinado pela a administração 
pública. 

Justi fi cati va
 O País é mundialmente conhecido pela 
corrupção noti ciada quase que diariamente 
na imprensa. Na maioria das vezes o problema 
acontece nos primeiros escalões dos órgãos ou 
poderes, pela omissão ou conivência dos gesto-
res. Geralmente esses cargos são ocupados por 
servidores públicos que não são concursados. 
A população entende que o serviço é de má 
qualidade e quem normalmente acaba sofren-
do as consequencias disso é o servidor, que fi ca 
no atendimento ao público.
Outro fator que refl ete diretamente na qua-
lidade do serviço prestado é o problema da 
disputa entre concursados e indicados, criada 
com a entrada de servidores sem o devido con-
curso. A denominação de “cargo de confi ança” 
deve ser entendida como sendo aquele, em 
que o servidor público concursado ocupa um 
posto de chefi a, que por ser de conhecimento 
específi co e de pequeno número de vagas, não 
seria possível se preencher através de concurso 
público, substi tuição só deve ser aceita com 
prazo predefi nido. 

Conclusão
O sindicato como representante dos servidores 
concursados deve se posicionar sempre pela 
ocupação dos cargos através de concurso público 
e ser totalmente contrário a todo e qualquer ti po 
de manobra adotada pela administração pública 
para burlar essa forma de acesso aos cargos.
A capacitação e reciclagem devem ser cobradas, 
baseadas na demonstração do interesse do TJ-
-BA em resolver a questão através da criação da 
Universidade Coorporati va - UNICORP, conforme 
resolução nº 126/11 do CNJ.

O entendimento do sindicato com relação a de-
nominação “Cargo de Confi ança” deve ser, o de 
que, são aqueles cargos que por terem suas pe-
culiaridades de conhecimentos específi cos, e por 
serem de números de vagas reduzidas possam 
ser ocupados por escolha da administração, mas, 
com a ressalva de que devem ser ocupadas, por 
servidor público concursado no próprio Poder, 
e nos casos que forem constatadas à carência 
de servidor concursado com o conhecimento 
pretendido, se deve fazer um planejamento de 
qualifi cação, que deve ser custeada ou subsidia-
da pela administração pública, quando a qualifi -
cação não for oferecida pela UNICORP.
A posição do sindicato com relação ao problema da 
substituição deve ser a de que a mesma ,só deve ser 
aceita, com prazo predefinido e por motivos claros e 
mediante pagamento.

Itailson Farias Ofi cial de Justiça

Teses de autoria do oficial 
de justiça da comarca da 
Capital, Itailson Farias.

A posição do sindicato com relação ao problema da 
substituição deve ser a de que a mesma ,só deve ser 
aceita, com prazo predefinido e por motivos claros e 
mediante pagamento.

Teses de autoria do oficial 
de justiça da comarca da 
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Precarização do Serviço Público - O grupo propõe o 
avanço na virtualização do Judiciário e a contratação de 
empresa para a sua digitalização.
Sugere a reforma das unidades judiciarias , melhorando 
os  equipamentos e material de trabalho com a adequa-
ção aos sistemas ergonômicos. Também que a Central 
de Mandados funcionasse com a distribuição equânime 
do trabalho com a participação do SINPOJUD.
A realização de Concurso Público para preenchimen-
to dos quadros de pessoal administrativo e judicial do 
Poder Judiciário e que os cargos comissionados sejam 
preenchidos preferencialmente, pelo  quadro de pesso-
al do Poder Judiciário.

Transparência na Justiça - o grupo reitera e solicita 
apoio e obediência à Lei de Transparência, que em 
seu texto determina a divulgação das receitas e das 
despesas dos Tribunais de Justiça. Cientes de que a 
transparência que abrange a lei não passa tão so-
mente pela exposição dos salários de seus servidores 
de forma nominal, e sim, pela divulgação por cargos, 
bem como, de todos os gastos do Judiciário, incluídas 
aí as receitas, despesas, custeio e convênios.

Acesso à Justiça -  o grupo sugeriu a reativação das 
comarcas, e onde não houver comarca ativada, fa-
zer uso da Justiça Itinerante; concursos para juíz e 
servidor, em cumprimento à nova LOJ, padronização 
da prestação jurisdicional através de cursos de quali-
ficação para todos servidores, inclusive de recepcio-
nista, com conhecimentos elementares de psicolo-
gia ,  sociologia e técnicas de abordagens para tratar 
com o público ; instalação  de rampas  e portas de 
acesso para cadeirantes e deficientes físicos que fa-
zem uso de muletas.

Grupos de trabalho discutem temas
abordados em palestras no Consejud 

Violência no Judiciário - o grupo propõe a criação do 
sistema de segurança judiciária com o mapeamento 
das áreas de risco – capital e interior; instalação de 
sistema da CTV em todas as unidades judiciárias; se-
gurança física e armada; equipamentos individuais de 
segurança. Retorno provisório da Polícia Militar até a 
implantação da segurança física e armada. Também 
sugere a criação de uma Comissão de Investigação 
sobre a violência física dos servidores em geral com 
membros do Tribunal de Justiça, da Polícia Civil, Sin-
pojud e AMAB. Reativação do Núcleo de Psicologia em 
cumprimento da lei vigente, com a criação de uma Co-
missão para combate permanente da violência interna 
na perspectiva – vertical/horizontal (assédio moral).  O 
Sinpojud implantar um Programa sobre Assédio Moral 
com divulgação através de cartilhas; site na Internet; 
seminários, etc.

Grupo Violência no Judiciário Grupo Precarização do Serviço Público

Grupo Acesso à JustiçaGrupo Transparência no Judiciário

"As dificuldades incentivam a luta e orientam 
os caminhos". (Pensamento Rabínico - Textos Judaico)



 V
 C

O
N

S
E
J
U

D
 -

 C
o
n
g
r
e
s
s
o
 E

s
t
a
d
u
a
l 
d
o
s
 S

e
r
v
id

o
r
e
s
 d

o
 P

o
d
e
r
 J

u
d
ic

iá
r
io

 d
a
 B

a
h
ia

14

Moções de Reconhecimento

O Corregedor das Comarcas do 

Interior do Tribunal de Justiça da 

Bahia, des. Antônio Pessoa Car-

doso está desenvolvendo um bri-

lhante trabalho, principalmen-

te em defesa dos direitos dos 

servidores do judiciário baiano. 

Durante o V Consejud, ministrou 

a palestra Acesso à Justiça. A ca-

tegoria destaca o empenho do 

corregedor e presta uma home-

nagem de reconhecimento pela 

sua luta frente à Corregedoria 

das Comarcas do Interior.

Outra homenageada em moção 

de reconhecimento foi à desem-

bargadora Ivete Caldas, que in-

gressou no judiciário há mais de 

30 anos. Em sua trajetória nos 

municípios de Ibitiara, Caravelas, 

Itabuna, Mata de São João, Porto 

Seguro e Salvador, muitas foram  

as bandeiras levantadas em prol 

da melhoria do judiciário no es-

tado. Participou de maneira efe-

tiva dos debates sobre a privati-

zação dos cartórios extrajudiciais 

no congresso.

A então ministra corregedora 

do Conselho Nacional de Justi-

ça, Eliana Calmon recebe o re-

conhecimento e admiração da 

categoria por ser ícone de cora-

gem e determinação. Nascida na 

capital baiana, Calmon passou 

11 anos no Supremo Tribunal de 

Justiça, e de 2010 a 2012 perma-

neceu corregedora do CNJ, re-

tornando para o STJ, onde foi a 

primeira mulher a ocupar cargo. 

Pelo combate à corrupção no ju-

diciário, recebe essa moção.

Moções de Pêsames
Aerton Brito, oficial de justiça 

da comarca de Salvador, fale-

ceu em 22 de julho de 2012. 

Carlos Bernades, oficial de 

justiça da Itabuna, faleceu 

em 24 de julho de 2012.



V
 C

O
N

S
E
J
U

D
 - C

o
n
g
r
e
s
s
o
 E

s
t
a
d
u
a
l d

o
s
 S

e
r
v
id

o
r
e
s
 d

o
 P

o
d
e
r
 J

u
d
ic

iá
r
io

 d
a
 B

a
h
ia

15

Galeria de Fotos

Álbum de imagens no portal www.sinpojud.org.br



Colégio Salesiano do Salvador
Endereço: Praça Conselheiro Almeida 
Couto nº 374 - Nazaré
Salvador/ Ba     
CEP 40.050-405
Telefax: (71) 3243-2955
Site: www.salesiano-ba.com.br 

Av. Joana Angélica nº 93 
Nazaré 
Em frente ao Fórum Ruy 
Barbosa.
TEL. (71) 3321-8233

Av.Tancredo Neves, 939- Edf.  Es-
planada Tower, Sl. 1307 - Caminho

(71)3341-1468/8761-9702

RODRIGO JACQUES MOREIRA
RUA DA MOURARIA, 132 - NAZARÉ
CEP: 40.040-090 - SALVADOR / BA
CONTATO: (071) 3444-9630

COLÉGIO ASSUNÇÃO - IRMÃS FRANCISCANAS 
IMACULATINAS
RUA GENERAL LABATUT, N.373 - BARRIS.
SALVADOR-BA
TEL. 71-33287107/6175/3328-0257
E-mail: insa.colegioassuncao@gmail.com  

das Árvores - Ao lado do Barbacoa


