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Perfil: entrevista com o corregedor das
comarcas do Interior, des. Antônio Pessoa

... O maior desafio é fazer 
com que a justiça funcione, 
e na Bahia não funciona. 
Não funciona porque não 
tem juiz e nem servidor...

Conquista:Tribunal reinaugura Centro

A reinauguração do Centro Médico 
do Tribunal de Justiça da Bahia, no 
dia 17/04, contou com a presença de 
servidores, médicos e diretores do 
Sinpojud, que comemoraram o ato 
do presidente do TJBA, des. Mário 
Hirs como um beneficio para toda a 

categoria do judiciário. Item da pauta 
de reivindicações 2012, a reabertura 
do Centro Médico corrigiu uma 
grande falha: a desativação do Centro 
Médico em 2011, que atendia cerca 
de 14 mil servidores. Desde então, 
diante de centenas de reclamações 
dos servidores, o Sinpojud vem 
reivindicando a reabertura do Centro 
Médico, mostrando a importância dos 
atendimentos que até o momento 
estavam suspensos. “Aproveito a 
oportunidade e peço que o presidente 
também olhe de maneira especial 
para a Casa do Serventuário”, 

reivindicou a presidente do Sinpojud 
'Zezé'. O Centro Médico oferece aos 
servidores da justiça os serviços de 
geriatria, pediatria, oftalmologia, 
urologia, ginecologia, psicologia, 
dentre outras áreas e tem capacidade 
para a realização de pequenas 
cirurgias. A diretoria do Sinpojud, 
juntamente com a categoria agradece 
à toda a equipe que trabalhou para 
a reabertura do Centro Médico e ao 
presidente Mário Hirs, por acatar a 
reivindicação da categoria e reabrir o 
Centro Médico do Tribunal de Justiça 

Médico em benefício dos servidores
do Estado da Bahia - TJBA.  

Des. Pessoa se emociona ao falar de sua 
história até a chegada ao Tribunal

''

Diretoria comemora cumprimento de 
pauta de reivindicações

Servidores reunidos 
com des. Pessoa

Diretoria apresenta problemas ao desembargador

Vânia 
Romida 

''

A diretora de 
assuntos sociais 
do Sinpojud, 
Romilda Lima 
destacou: “quando  
o Centro Médico 
fechou ficamos 
sem ter como marcar consultas para 
os filiados, foi muito ruim. O Centro 
Médico é mais uma opção, além do 
Planserv”.  A luta continua, agora é 
esperar pela reabertura da Casa do 
Serventuário.



2

Rua Francisco Ferraro, n° 47, Nazaré, Salvador –Ba  CEP 40040-465  Telefax: (71) 2109-3011 
ou 3012 E-mail:sinpojud@sinpojud.org.br www.sinpojud.org.br

Maria José Silva “Zezé” - Presidente
Jaciara Cedraz - Assuntos Jurídicos
Jorge Cardoso - Finanças e Convênios
Jurandir Lima - Administração e Patrimônio
Sandra Mello - Secretaria
Samuel Nonato - Mobilização e Formação Sindical
Zenildo Castro - Imprensa e Divulgação
Vânia Romilda - Assuntos Sociais
Alzira Apóstolo - Assuntos Culturais e Desportivos

EDITORIAL

Informativo do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia 
(Sinpojud) - Editado sob a responsabilidade da Diretoria Executiva do sindicato 

OPINIÃO

Suplentes
1º. Sérgio Murilo Ramos dos Santos
2º. Luis Paulo Xavier
3º. Ângelo Conceição Costa Argolo
Conselho Fiscal
Cristovam Lima de Oliveira, Vera Lúcia Mattos e Maristela Lima.
Suplentes do Conselho Fiscal
1º. Éden Márcio Lima de Almeida
2º. Marilda Ramos da Silva
3º. Marli Pinto Trindade Melo

E 
X 
P 
E 
D 
I 
E 
N 
T 
E

Textos e Fotografi as     Diretoria Executiva - 2010/2013

Privatização dos Cartórios Extrajudiciais da Bahia

publicando o inverso da 
conquista histórica, pois, 
noticiar que após efetivação 
da PRIVATIZAÇÃO não houve 
melhorias, é algo que não 
condiz com a realidade. No que 
tange às condições ofertadas 
aos usuários, os cartórios que 
optaram para o sistema privado, 
transformaram os ambientes 
em estruturas infinitamente 
superiores aos existentes 
anteriormente. Triplicaram a 
quantidade de funcionários 
destinados ao atendimento ao 
público, imprimindo agilidade e 
eficiência nas práticas dos atos 
cartorários. Contudo, sabemos 
que apenas 10% dos cartórios 
extrajudiciais encontram-se 
realmente no sistema privado, 
quantia ínfima para atender 
a demanda, causando uma 
imensa frustração à sociedade 
baiana, que terá que aguardar 
o Tribunal de Justiça prestar 
concurso público para delegação, 
objetivando suprir as vagas dos 
1.340 cartórios existentes sem 
titulares. Entretanto, demos um 
passo importantíssimo em favor 
da sociedade baiana, com a 
aprovação da lei da Privatização 
de nº. 12.352/11.
Os delegatários, que estão 
exercendo a titularidade dos 
atuais cartórios privados foram 
legalmente investidos através de 
concurso público destinado ao 
exercício das respectivas funções 
de notários e registradores, 
obedecendo criteriosamente 

ao artigo 236 da CF/88 e art. 
32 ADC, cumprindo as normas 
constitucionais previstas, a 
lei 12.352/2011, resguarda a 
todos os servidores titulares das 
serventias extrajudiciais, o direito 
de OPÇÃO. Houve a previsão 
legal, uma conquista imensurável 
dos titulares, arregimentada 
pelo SINPOJUD, na pessoa em 
especial, da presidente Maria 
José Silva 'Zezé'.
A Privatização dos cartórios 
extrajudiciais é uma notável e 
necessária descentralização 
do regime extraordinário de 
responsabilidade do Estado, 
para o regime extraordinário de 
concessão destinada à pessoa 
do particular com outorga de 
delegação, onde o tabelião 
público ou oficial público 
registrador não são, com certeza, 
empresários, profissionais 
liberais, mas, agentes públicos, 
responsáveis pelos arquivos 
públicos, espaço físico de uma 
repartição pública, onde, se 
presta um tipo de serviço público 
essencial à inserção do indivíduo 
na ordem jurídica, para o efetivo 
exercício de determinado 
interesse tutelado, pertinente 
à personalidade de todos que 
necessitam dos serviços notariais 
e de registros públicos, úteis à 
vida em sociedade.
A sociedade deve saber discernir, 
o que hoje lhes é ofertado pelo 
sistema privado, mesmo, com a 
majoração dos atos praticados, e 
o que o Tribunal de Justiça lhes 
oferta, nos cartórios extrajudiciais 
sob sua tutela, que detém hoje 
as mesmas deficiências, tanto 
estruturais, quanto, funcionais, 
com um agravante, cobrando 
os mesmos valores do sistema 
privado. Jorge Cardoso - diretor 
de finanças e convênio
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*Maria José Silva- Presidente

zeze@sinpojud.org.br / 9963-0188
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Início previsto para 21 e 22 julho/2012

Há muito tempo 
as lutas por 
melhorias e a 
devida assistência 
jurisdicional à 
população baiana 
têm aumentado. A 
imprensa está 

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

Arte : Daniel Viana - Sinpograph 

Acesse o Guia de 
Convênios no portal 
Sinpojud www.sinpojud.org.br
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Tribuna Livre - Quanto tempo o 
senhor compõe a Corte do Tribunal 
de Justiça da Bahia?
Des.Antônio Pessoa - Nasci na cidade 
de Santana dos Brejos/BA, próximo à 
Brasília. Sou o mais velho de 5 irmãos 
e tenho 5 filhos com a mesma esposa. 
(relata com orgulho o tempo de 
união). Todos são advogados. Estudei 
no Rio de Janeiro, onde fiz vestibular 
para direito, passei e estudei na 
Faculdade Nacional de Direito. Fui da 
turma do último diploma que constou 
a assinatura de D. Pedro. Lá eu fazia 
um jornal que era rodado na Tribuna 
da Imprensa, do R. Fernandes, 
um grande jornalista, e mandava 
para o interior da Bahia. Ingressei 
no TJBA na década de 70, quando 
prestei concurso para juiz de direito, 
passei, fui nomeado para Oliveira 
dos Brejinhos, depois fui para Bom 

Novo corregedor das comarcas do
Interior concede entrevista ao Sinpojud

Des. Pessoa  fala sobre trabalho frente à corregedoria

AP - A minha luta (pausa/emoção/
lágrima nos olhos), vem desde quando 
eu era advogado e abracei a causa 
dos pequenos. Como advogado, 
como professor, como juiz e como 
desembargador. Senti que como 
advogado eu não conseguiria resolver 
os problemas dos pequenos. Fiz o 
concurso para juiz, pois acreditava 
que poderia dar mais de mim para 
os pequenos, mas não foi verdade. 
Enquanto juiz eu tinha algumas 
dificuldades, porque as leis são 
feitas por pessoas que chegam no 
legislativo através de alguém que 
financia sua campanha e com certeza 
eles não vão legislar em beneficio 
dos pequenos. Esses vão buscar fazer 
Leis em benefício daqueles que o 
colocaram lá. Tive dificuldades como 
advogado, como juiz e agora como 
desembargador. Como juiz, vejo hoje 

TL - Qual o maior desafio encontrado 
pelo senhor ao assumir a Corregedoria 
das Comarcas do Interior?                         

TL - Com a privatização, o senhor 
acredita que houve melhoria para os 
servidores e para a população?                               

TL - Como o senhor avalia a gestão de 
Maria José Silva como representante da 
categoria? 

TL - Deixe aqui um recado para os 
servidores do interior. 

Pai de cinco filhos, nascido na 
pequena cidade de Santana 
dos Brejos, interior da Bahia, 
Antônio Pessoa é referência 

de humanidade e sensibilidade 
quando o assunto envolve vidas. 
Nesta entrevista, você vai conhecer 
um pouco mais deste verdadeiro 
defensor dos servidores da justiça.

Jesus da Lapa, Barreiras e finalmente 
Salvador. Em 2006 vim compor a 
Corte do Tribunal de Justiça da Bahia. 
E esse ano fui nomeado Corregedor 
das Comarcas do Interior.
TL - O senhor sempre intercedeu 
pelas causas dos servidores da justiça 
baiana. O senhor se considera um 
defensor da categoria? Por quê?

que podia ajudar mais, porque eu era 
sozinho. Mas a cada passo que eu 
dava parece que dificultava o trabalho 
(pausa/emoção) de ajudar o pequeno, 
mas realmente abracei a causa de 
ajudar os servidores. O servidor é 
quem recebe a pressão do povo 
quando o trabalho é atrasado e as 
vezes as comarcas não têm nem juiz. 
Por isso abracei essa causa e me sinto 
confortável com ela, ainda mais agora 
como corregedor. Passando pelas 
comarcas cicatriza essa ideia de que 
realmente estou no caminho certo: 
a ideia de defender essas pessoas 
que têm poucos que os defenda. São 
poucas as pessoas que se enfronham 
neste caminho de ajudar os pequenos.

AP - O maior desafio é fazer com 
que haja julgamento dos processos. 
Porque o juiz não julga em função do 
acumulo de trabalho que é dado. O 
juiz não julga porque falta servidor. 
E aí para onde é que deságua todo 
o abandono? Para o servidor, que é 
quem responde aos jurisdicionados. 
Então o maior desafio é fazer com 
que a justiça funcione, e na Bahia a 
justiça não funciona. Não funciona 
porque não tem juiz e nem servidor. 
E atribuir e justificar como falta de 
verba e lei de responsabilidade fiscal... 
Tudo bem, por ser justificado desta 
forma, mas não é o meio para deixar 
a justiça como ela está. Porque o 
gestor deve buscar recursos. Não é 
administrar o que recebe. É buscar 
meios de conseguir recursos para 
buscar o bom funcionamento da 
justiça. Cada comarca que eu visito 
há contestação que não há condições 
daquela comarca está funcionando e 
oferecer o que o jurisdicionado quer 
e tem direito. Ainda com o pouco 
recurso que o Tribunal tem, não 
tendo condições de fazer concurso 
para 100 juízes, faz-se para 10. Se 
não há condições de colocar dois mil 
servidores, contrata 100 servidores.  

AP - Olha eu lhe confesso, antes de vir 
para o TJBA o pessoal falava muito: 
tome cuidado com o sindicato.E eu 
lhe confesso, até hoje eu venho me 
dando muito bem com o Sinpojud 
e creio que esse relacionamento 
não vai sofrer qualquer arranhão. A 
Maria José foi para o CNJ, e se serviu 
do ofício que "nós" fizemos para 
a presidente do Tribunal para que 
pagasse as substituições, como pode o 
servidor aumentar a responsabilidade 
dele, aumentar o trabalho, como é 
que continuar ganhando a mesma 
coisa? Então, até o momento, o 
Sinpojud, a OAB e todos esses orgãos 
têm me ajudado. 

AP - A mensagem que eu deixo para 
os servidores da justiça da Bahia é 
que a Corregedoria das Comarcas do 
Interior vai lutar para que o servidor 
preste um bom serviço para o 
jurisdicionado.  Porque, nossos cargos 
são em função dos jurisdicionados, 
em função do povo, que é o cidadão. 
O cidadão merece toda à nossa 
atenção e todo nosso cuidado. Junto 
com isso, eu não vou descuidar em 
momento nenhum de atuar em 
defesa dos direitos do servidor, 
porque se a corregedoria  exige que 
o servidor preste um bom trabalho 
para o cidadão, também vai lutar 
para que esse servidor tenha todos as 
condições necessários para atuar com 
dignidade no seu trabalho.

AP - Foi à melhor coisa que aconteceu 
aqui no Tribunal de Justiça, eu já andei 
por aí, em duas comarcas, e percebi que a 
prestação de serviços mudou de água para 
o vinho. 

Acompanhe entrevista 
completa na Tv 

Sinpojud. Acesse www.
tvsinpojud.com.br
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Inclusão de categoria "Servidor da 
Justiça" tem por indicada Zezé

A presidente do Sinpojud, Maria 
José Silva 'Zezé' foi indicada à 
categoria "Servidor da Justiça" 
no Prêmio Innovare 2012. A 
inclusão dessa nova categoria 
foi solicitada pelo presidente 
do Sindicato dos Servidores 
da Justiça do Estado do 

Maranhão - Sindjus/Ma, 
Anibal Lins através de ofício 
ao presidente do Conselho 
Superior do Instituto Innovare, 
Márcio Bastos. Anibal Lins 
indicou 'Zezé' para concorrer à 
categoria ',devido ao trabalho 
realizado durante sua gestão 
na Fenajud, quando apresentou 
Pedido de Providências junto ao 
Conselho Nacional de Justiça 
- CNJ no combate ao assédio 
moral nas administrações dos 
tribunais brasileiros.
A solicitação de inclusão de 
servidores na premiação já 
havia sido feita durante a 
gestão de Zezé na Fenajud.    
O Innovare 2012, já em sua 
6ª edição é realizado pelo 
Instituto Innovare e também 

Servidores enviam sugestões 

Mais uma ferramenta 
democrática que o Sinpojud 

disponibiliza para o servidor.  
Assim é caracterizado o email 
disponibilizado desde 18 de 
maio aos escreventes de cartório 
e aos digitadores de juizados 
especiais. Feira de Santana, 
Irecê, Guanambi, Carinhanha, 
Ituaçu, Itabuna, Anagé, Monte 
Santo e São José do Jacuípe 
são algumas das comarcas que 
enviaram suas reivindicações 
ao Sinpojud, através do email 
imprensa@sinpojud.org.br. 
O objetivo é que a diretoria 
do Sinpojud possa trabalhar 
com os encaminhamentos 
dos escreventes e digitadores 
e promovam seminários 
destinados à este público alvo, 
além de formar uma pauta 
única e reivindicar melhorias 
para essas comarcas, junto às 
corregedorias.

pela Secretaria de Reforma 
do Judiciário do Ministério da 
Justiça, com apoio da OAB 
– Brasil e as Associações 
de magistrados brasileiros, 
do Ministério Público, dos 
defensores públicos, dos 
juízes federais do Brasil, dos 
procuradores da república com 
o apoio das Organizações 
Globo. 

Comarca de Feira sai na frente 

Zezé no combate ao assédio moral nos tribunais

Delegado sindical entrega pauta à Zezé

Zezé participa de reunião do grupo de trabalhos

A presidente do Sinpojud, 
Maria José Silva participou 
no dia 24/05, da primeira 

reunião do grupo de trabalho para 
progressão funcional instituído no 
dia 15 de maio, através do Decreto 
Judiciário 517/12. O objetivo é que 
no prazo de 30 dias, a contar da 
data da publicação do decreto, 
o grupo apresente proposta de 
regulamentação da Lei 11 170/08, no 
que concerne a progressão funcional 
dos servidores. Durante a reunião, a 
des.ª Cynthia Maria Pina Resende, 
na qualidade de presidente da 

Comissão inicia trabalhos

comissão, distribuiu cópias da 
Proposta de Regulamentação 
para que o grupo avalie o projeto, 
apresentem sugestões e possíveis 
alterações.
Compõem o grupo:
I-Desª Cynthia Mª Resende, na 
qualidade de Presidente;
II- Sandra Fernandes, 
representando a Consultoria 
Jurídica da Presidência;
III- Alvamari do Valle, representan- 
do a Secretaria Judiciária;
IV- Mirella Celestino,representando 
a Secretaria de Planejamento e 
Orçamento;
V- Edleusa Santos, representando 
a Diretoria de Recursos Humanos;
VI- Maria José Silva 'Zezé', 
Diretora Presidente do SINPOJUD; 
e VII- Elizabete Rangel , Coorde- 
nadora do SINTAJ. Saiba mais 
através do portal Sinpojud.

"Zezé apresentou 
Pedido de Providências 

junto ao CNJ 
no combate ao 

assédio moral nas 
administrações dos 
tribunais brasileiros

"

sobre progressão funcional no Tribunal de Justiçade pauta de reivindicação

Saiba mais !
Todos os anos, o prêmio 

Innovare recebe inscrições 
de todos os estados do Brasil, 
de diversas instâncias e 
esferas da Justiça Brasileira. As 
inscrições são analisadas por 
uma comissão julgadora que 
avaliam os seguintes critérios:
Eficiência,celeridade,qualidade, 
criatividade, praticidade,ineditis-
mo,exportabilidade,satisfação 
do usuário, alcance social e 
abrangência territorial.  

O delegado sindical, Décio Almeida 
entregou no dia 10/05, à presidente 
do Sinpojud, Maria José Silva 
‘Zezé’, pauta de reivindicação 
dos escreventes de cartórios da 
Comarca de Feira de Santana. 
O delegado reuniu-se com os 
servidores, que juntos elaboraram 
uma pauta, na qual reivindicam 
melhores condições de trabalho 
para categoria dos escreventes. 
Servidor não perca tempo, mande 
sua pauta de reivindicação para o 
email imprensa@sinpojud.org.br

Conheça as regras do 
Prêmio Innovare através do 
portal:www.premioinnovare.
com.br
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Sinpojud promove 2º Seminário

EM FOCO

Judiciário em Debate no Fórum 

O2º Seminário 
Judiciário em 
Debate promovido 
pelo Sinpojud no 

dia 10/05 abordou a questão 
da violência no judiciário. O 
Maj. Cezar Santos, do Comando 
Geral da Polícia Militar da Bahia 
ressaltou a necessidade da criação 
de um conselho de segurança 
voltado para o Poder Judiciário. 
“Em nome da PM precisamos 
estreitar relacionamentos da 
Polícia Militar com servidores e 
magistrados”, sugeriu. Também 
participou do Seminário, o ofi cial 
de justiça federal Alberto Rajy, 
que relatou as difi culdades que os 
colegas sofrem quando cumprem 
os mandados na esfera federal. 
Rajy parabenizou o Sinpojud pela 
organização do seminário e pelo 
esforço feito para tratar de um 
assunto de suma importância para 
sociedade. "A luta é de todos, 
pois os ofi ciais federais passam 
os mesmos riscos que os ofi ciais 
estaduais", pontou Rajy. Samuel 
Nonato, diretor de Mobilização e 

Formação Sindical do Sinpojud,  
organizador do evento criticou 
o descaso e as condições que 
os ofi ciais de justiça e agentes 
de proteção ao menor da Bahia 
são submetidos no cotidiano. A 
presidente do Sinpojud, Maria 
José Silva ‘Zezé’ pontou a 
representatividade da categoria: 
“Somos mais de mil ofi ciais 

Samuel 
Nonato

Samuel Nonato , Zezé e o Maj. Cezar Santos

de justiça na Bahia, portanto 
merecemos respeito na realização 
do nosso trabalho”. Houve 
apresentação de vídeo mostrando 
ocorrências de agressões aos 
ofi ciais justiça. 
No fi nal do Seminário, os ofi ciais 
produziram uma pauta específi ca 
de reivindicações que será 
apresentada à mesa diretora do 
Tribunal de Justiça da Bahia. 

Alberto Rajy - Oficial 
de Justiça Federal

A Diretora de Secretaria do 
Sindicato dos Servidores 

do Poder do Estado da Bahia 
– Sinpojud, Sandra Melo, 
solicita aos servidores que façam 
atualização de dados cadastrais 

Secretaria convoca filiados
para atualização de cadastro

no site da entidade. O objetivo 
é facilitar o contato com o fi liado 
para envio de correpondências, 
emails e mala direta.Preencha 
a Ficha de Recadastramento no 
link Recadastramento na área 
Serviços no Portal do Sinpojud 
(www.sinpojud.org.br) . Confi ra o 
passo a passo para a fi cha abaixo:Sandra Melo

Autoridades abordaram Segurança no Judiciário
Maj. Santos da PM abordou a questão da violência enfrentada pelos servidores

Arte : Daniel Viana - Sinpograph 

*
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Sinpojud inicia cronograma de
NOTÍCIAS SINPOJUD

A diretoria executiva 
do Sinpojud 
iniciou as visitas 
aos servidores das 
comarcas do interior. 

As comarcas de Mairi, Capim 
Grosso, Quixabeira, Cícero 
Dantas (Antas, Jeremoabo), 
Itaberaba, São José do Jacuípe 
e Mundo Novo, receberam a 
presidente do Sinpojud, Maria 
José Silva 'Zezé' e os diretores 
Zenildo Castro (Imprensa e 
Divulgação), Samuel Nonato 
(Mobilização e Formação 
Sindical),Jorge Cardoso 
(Finanças e Convênios) e 
Sandra Melo (Secretaria).
As visitas podem ser solici- 
tadas pelos servidores ou 
intermediados pelo delegados 
sindicais regionais, com o 

Mairi ,Capim Grosso, São José do Jacuípe e Quixabeira Itaberaba

Cícero Dantas, 
Antas e 

Jeremoabo

Mundo Novo

visitas às comarcas do interior

objetivo de esclarecer dúvidas, 
informar as ações do Sinpojud, 
ouvir as reivindicações da 
categoria, além de fiscalizar 

as condições de trabalho 
dos servidores nas unidades 
judiciárias. A escrevente da 
Comarca de Quixabeira, Pris- 

cila Neves declarou: “Gostei 
da iniciativa do Sinpojud de 
aproximação com os servidores. 
Nas assembleias não temos 
oportunidade de falar de 
nossa realidade como tivemos 
durante a visita da diretoria”, 
declarou . O diretor de imprensa 
do Sinpojud, Zenildo Castro 
informou que os servidores que 
desejam programar visitas com 
mais agilidade, devido a grande 
extensão geográfica do estado, 
devem encaminhar email para o 
endereço eletrônico imprensa@
sinpojud.org.br 
A presidente Maria José Silva 
'Zezé' pontou: “Até o final deste 
ano pretendemos visitar todas as 
comarcas das cidades-polo do 
interior e trabalhar de perto com 
a categoria”.

Jacobina
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diretoria que aí está, um exemplo 
de luta, comprometimento, 
independência e combatividade. 
Percebemos  uma substancial  
melhora nos nossos proventos, 
com a sequência de dois PCS 
sucessivos, (2004/2008 – 
2008/2015), como também nas 
demais vertentes que compõem 
as relações de trabalho, Sabemos 
que está longe do ideal, mas 
progressivamente estamos 
avançando de encontro a salário 
e condições mais dignas de 
trabalho. Faço um chamamento 
aos colegas, principalmente 
àqueles que tenham sidos 
nomeados a pouco tempo, a 
partir de 2004 até os dias atuais. 
Converse com os colegas mais 
antigos e procurem saber  a 
história do SINPOJUD  e da 
nossa categoria!  Por isso peço 
a todos os colegas que se filiem, 
participem efetivamente das 
ações sindicais, pois o SINPOJUD 
de hoje é o instrumento que 
temos para defender os nossos 
interesses, necessidades 
e anseios. Vamos fazer do 
SINPOJUD um sindicato cada vez 
mais forte e representativo! Venha 
fazer parte do SINPOJUD! Sua 
presença é de suma importância.

O Despertar ! 

por melhores salários e 
melhores condições de 
trabalho, já que, sozinho, 
ninguém consegue nada. 
É aí que entra a instituição 
sindicato, mobilizando os 
trabalhadores, organizando-os 
e, assim, contribuindo para sua 
luta e consequentes conquistas. 
Que pode ser dar através de 
mobilizações, paralisações e 
pressão dos parlamentares, 
executivo. Um sindicato tem 
que ser forte e representativo 
e, para tanto, necessita contar 
com uma base atuante e 
participativa que atenda quando 
chamada para a mobilização. 
Um sindicato tem que ser 
independente, não ter nenhum 
tipo de ligação com governos 
ou patrões. Por isso tem que 
ser sustentado financeiramente 
por seus associados. O nosso 
SINPOJUD conta atualmente 
com mais de 7 mil filiados.Este 
número expressivo, se dá por 
conta de uma atuação séria de 
sua atual diretoria, liderada pela 
presidenta Maria José Silva 
(Zezé). Temos com essa atual  

O corpo ao desalento 
Faltava amor 
Sobravam nuvens negras! 
Carências totais 
De quem muito viu, 
Mas, pouco assimilou, 
Preferindo sentir, 
O outro lado do ser, 
O algo mais, 
Porém, à época, 
Não conseguiu. 
Hoje não mais divaga 
Nem anda só 
Descobriu não o ser 
Mas o mundo 
Dentro dele, quanta gente; 
Nesta gente, muitos lados; 
Noutros lados, vários algos; 
Dentre algos, tanto mais; 
No mais, o ser procurado. 
Então, amou como nunca 
E se descobriu.
Por Puluca Pires - delegado 
sindical da Comarca de Ipirá

Andava sozinho 
Divagando pela 
vida 
A cabeça, aos 
turbilhões

Comarca de Cipó promove 
“Caravana da Cidadania”

da Cidadania” têm como 
objetivo levar as localidades do 
município de Cipó e Ribeira do 
Pombal a prestação de serviços 
extrajudiciais, resgatando a 
dignidade das pessoas mais 
carentes e também ajudar 
as pessoas precisam de 
assistência jurídica. O projeto 
foi idealizado pelos servidores 

dos cartórios de Registro Civil, 
Tabelionato de Notas e Protesto 
e registro de Imóveis, Hipotecas 
e Pessoa Jurídica de Cipó conta 
como a parceria a Promotoria 
Pública, a OAB, a Prefeitura 
Municipal e Prefeitura de Ribeira 
do Pombal.
Roteiro:
11/06 – Povoado Itapicuru
12/06 - Povoado Amari
13/06 - Povoado Boa Hora
14/06 - Povoado Barrocas
15/06 - Povoado Raspador
Das  9 às 17:00 horas

www.tvsinpojud.com.br

www.radiosinpojud.com.br

www.tvsinpojud.com.br

Atleta patrocinado pelo Sinpojud 
vence campeonato baiano de jiu jitsu
O subescrivão da Vara de 
Violência Doméstica e Familiar, 
Luiz Eduardo Reis participou 
nos dias 19 e 20 de maio do 
Campeonato Sulamericano de 
Jiu-jitsu, na Associação Atlética da 
Bahia. O atleta foi classificado em 
3º lugar, recebendo a medalha de 
bronze. Luiz Eduardo participou 
do quadro "Servidor em Foco" da 
Tv Sinpojud, exibido no portal da 
entidade no dia 22 de maio. 
O Servidor em Foco é um quadro 
da Tv Sinpojud que mostra o 
talento dos servidores que no 
horário alternativo à sua carga 
horária desempenham alguma 
atividade artística extra. Para 
participar, o servidor deve 

encaminhar email com dados 
pessoais e atividade realizada 
para: imprensa@sinpojud.org.br
O quadro "Servidor em Foco" 
têm como objetivo mostrar as 
atividades que os servidores da 
justiça fazem além do trabalho. 

Puluca Pires

Por Maurício Figueiredo, delegado 
sindical de Alagoinhas do Sinpojud

O principal papel 
de um sindicato 
combativo é 
organizar os 
trabalhadores em 
suas lutas por

O Projeto 
Extrajudicial 
da comarca 
de Cipó, 
intitulado 
“Caravana 

Servidores divulguem essa ideia !

Servidor, participe deste 
quadro, envie seu email !

Eduardo Reis, o atleta do Sinpojud

Arte : Daniel Viana - Sinpograph 
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SESSÃO DE JULGAMENTO NO CNJ

REUNIÃO COM DESEMBARGADORES

POSSE DO CORREGEDOR DO INTERIOR

MOBILIZAÇÃO EM CAMAÇARI

2º SEMINÁRIO JUDICIÁRIO EM DEBATE

Galeria Sinpojud

CAMINHADA EM APOIO À GREVE DOS PROFESSORES

SEMINÁRIO EM DIREITO NOTARIAL

POSSE DO PRESIDENTE DO TJBA

Até quando?!!!
Há mais de quatro anos que os 
servidores da comarca de Coaraci 
aguardam um protejo e uma licitação, 
mas pelo tempo, parece que o TJBA 
está aguardando algum engenheiro 

Pela presidente do Sinpojud

Pasmem vocês!!!
Tivemos um colega oficial de justiça, 
no exercício de suas funções, que 
teve sua casa e seu carro totalmente 
incendiados. Até o momento 
ninguém do TJ foi solidário com o 
colega, que ficou por mais de 30 
dias dormindo de favor na casa 
de parentes, com mulher e filhos. 

Ainda sobre a privatização.
O Sinpojud e eu apostamos 
na privatização e lutamos por 
muitos anos para que ela fosse 
uma realidade. Começamos as 
mobilizações com apenas 6 pessoas. 
Com o passar dos anos, este 
número foi crescendo agregando 
companheiros de luta dos cartórios 
extrajudiciais da capital e do interior. 
Acreditamos que seria o melhor 
caminho para os servidores e para 
a população. Porém, não esperava 
que os cartórios montados pelos 
delegatários se tornassem modelo, 

Servidores continuam a “ver navios”
Talvez o presidente não saiba, mas 
tem muitos assessores que gostam 
de fazer passivo, deixando de pagar 
o que os servidores têm direito, pois 
ao invés de orientar a presidência 
do TJBA para revogar o Decreto 
de nº 577/11, continuam gerando 
mais passivos para o tribunal pagar. 
E os servidores continuam sendo 
explorados.

Se o colega não tivesse amigos e 
contasse com o apoio dos diretores 
do Sinpojud,  Zenildo Castro, Jorge 
Cardoso e Samuel Nonato, que foram 
designados por essa  presidência para 
prestarem apoio, afim de minimizar 
o sofrimento do colega estaria em 
maus lençois. Além disso, enviamos 
fotos e vídeos gravados in loco ao 
Tribunal solicitando a remoção do 
companheiro, que teme pela própria 
vida. Contamos com a compreensão 
do Tribunal para resolver essa 
situação.

enquanto que os cartórios que não 
tinham titulares ou que não optaram 
pela delegação continuassem neste 
estado crítico que se encontram. 
Esperamos que o presidente do 
TJBA, que é um homem muito 
compreensivo reveja esse quadro, 
evitando assimcom filas enormes, 
falta de servidores e locais de 
trabalho inadequado, causando o 
descontentamento da população e o 
adoecimento dos servidores.

concluir uma faculdade, pois são 
5 anos para concluir um curso de 
engenharia e sabe-se lá quanto tempo 
para produzir uma planta e fazer 
licitação. Enquanto isso, os servidores 
da comarca de Coaraci correm o risco 
do prédio desabar em suas cabeças. E 
porque será que ocorre esse descaso?

A assessoria jurídica do Sinpojud 
ingressou com Ação Ordinária 
para garantir a indenização 
de licenças prêmio não 
usufruída para aposentados, 
desconstituindo a prescrição 
alegada pelo TJBA. A ação 
solicita a “imprescritibilidade do 
requerimento de conversão das 
licenças prêmio não usufruídas 
e não contabilizados em dobro 
para fins de tempo de serviço 
para aposentadoria em pecúnia”.

O SINPOJUD protocolou pedido 
de providências no CNJ em favor 
dos servidores que atuaram 
nas Unidades Gestoras a partir 
de 2009 e que não receberam 
a contraprestação pelo serviço 
prestado como liquidantes ou pré-
liquidantes nas Comarcas.
O Pedido de Providências 
tombado sob o nº 0002101-
20.2012.2.00.0000, foi distribuído 
ao Conselheiro José Guilherme 
Vasi Werner.

O Sinpojud protocolou, junto ao 
Conselho Nacional de Justiça, 
Procedimento de Controle 
Administrativo pedindo a 
revogação do Decreto nº 
577/2011, da Presidência do 
Tribunal de Justiça da Bahia, 
que proíbe o pagamento 
no caso de substituição. 
O PCA, tombado sob o nº 
0002027-63.2012.2.00.0000, 
foi distribuído ao Conselheiro 
Jorge Hélio Chaves de 
Oliveira, que já determinou 
a expedição de notificação 
à Presidência do Tribunal de 
Justiça da Bahia, solicitando 
informações sobre o assunto.

A diretoria de assuntos jurídicos 
do Sinpojud solicita aos servidores 
que entraram com Pedido de 
Revogação da Disposição e da 
Nomeação para o Conselho 
Municipal de Conciliação, 
que encaminhem os números 
dos respectivos protocolos 
administrativos para o seguinte 
endereço eletrônico juridico@
sinpojud.org.br . O Sinpojud 
continua na luta pela reativação das 
comarcas que foram desativadas, 
pois estes servidores sofrem a dura 
realidade de enfrentar a distância 
de suas famílias, a redução dos 
salários com deslocamento para 
outra comarca, sem falar na 
espera pelo deferimento dos seus 
processos que se encontram no 
Tribunal de Justiça da Bahia.

Informe Jurídico
PP para indenização das Unidades GestorasAção de imprescritibilidade das licenças prêmio

Aviso aos servidores das comarcas desativadas Revogação do Decreto nº 577/2011


