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Pesquisa do Portal 
Sinpojud revela índice 
de assédio moral nas 
comarcas da Bahia 

Arte : Daniel Viana - Sinpograph 

Nova Sede do Sinpojud

Instituída Comissão Eleitoral 
ELEIÇÕES SINPOJUD 2013

A Comissão eleitoral 
responsável pelo pleito 
2013/2016 foi escolhida no 
último dia 21/09 no Conselho 
de Representantes Sindicais 
realizado na sede da 
Associação dos Servidores 
Públicos do Estado da Bahia – 
AFPEB. 

Grupo de trabalho na abertura dos proventos dos aposentados - 2009

ASSÉDIO MORAL

Ofi ciais de justiça 
apresentam problemas 
da CEMAN e pedem 
apoio à nova corregedora 

CENTRAL DE MANDADOS

Pleno transforma algumas 
comarcas intermediárias 
em comarcas de entrâncias 
fi nais

ENTRÂNCIAS FINAIS
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TITULARES Neuza Borges 
(41 votos), Edneide Pereira (45 
votos) e Eronilda Rocha (55 
votos). 

As informações do pleito serão 
publicadas no link "Comissão 
Eleitoral " no site do Sinpojud.

SUPLENTES Jandira Véras 
(28 votos) e Getúlio Prata (23 
votos)
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Pesquisa revela alto índice de assédio moral

Em pesquisa realizada no 
portal do Sinpojud, de 200 
internautas que votaram, 
84% já sofreram algum tipo 
de assédio moral em seus 
ambientes de trabalho.
Apelidos, descaso, humilha-
ções e agressões verbais são 
atitudes por parte do patrão 
que são caracterizadas como 
crime de assédio moral. Ocorre 
que, por se tratar de um 
crime, em que o empregado é 
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subordinado ao empregador, 
o silêncio traz à este crime a 
impunidade que prolonga  essa 
prática no país.
Outro agravante para a 
denuncia de assédio moral 
no trabalho é a dificuldade 
de provar o crime. Em virtude 
do medo de represália, as 
testemunhas se recusam a 
denunciar, o que faz do assédio 
moral um dos crimes mais 
difíceis de serem comprovados.
De acordo com dados do 
Ministério do Planejamento de 
cada 100 denúncias de assédio 
moral, mais de 70% dessas 
denúncias se voltam contra o 
acusador.
Os dados foram obtidos através 
de enquete no Portal Sinpojud 
no período de 01 de julho a 07 
de agosto.
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Vixe, Maria! Agora que o 
Sinpojud tem um patrimônio 
bom , muita gente quer 
"botar a mão", mas é preciso 
saber se estão pensando no 
bem estar do servidor, do 
Sinpojud ou em si mesmos.  
Ainda nem foi declarada a 
eleição e muitos que nem 
apareciam no sindicato, 
aproveitam para fazer 
campanha, atacando os 
que realmente trabalham. 
Analisem bem antes de 
votar, vejam a conduta 
de cada candidato. Vote 
consciente!

Alguns juravam que 
o Consejud seria um 
fíasco e ficou provado o 
contrário. Mais uma vez, 
quem faz oposição ao 
crescimento e ao sucesso 
do patrimônio do filiado, 
que é o SINDICATO, teve 
que dar o "braço a torcer" e 
concordar que a 5ª edição 
do Consejud foi um sucesso, 
com a presença de muitas 
personalidades renomadas, 
que  abrilhantaram o 
congresso.
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Email:romilda@sinpojud.org.br/ 9915-3571
Alzira Apóstolo - Assuntos Culturais e Desportivos  
Email:alzira@sinpojud.org.br/ 9963-3501           
Suplentes
1º. Sérgio Murilo Ramos dos Santos, 2º. Luis Paulo 
Xavier e 3º. Ângelo Conceição Costa Argolo

Conselho Fiscal
Cristovam Lima de Oliveira, Vera Lúcia Mattos e Maristela Lima.
Textos e Fotografi as 

começou ! contrário...



3 Notícias

A Diretora de Secretaria 
do Sindicato dos 
Servidores do 

Poder do Estado da Bahia 
– Sinpojud, Sandra Melo, 

Secretaria convoca filiados
para atualização de cadastro

Em sessão do Tribunal 
Pleno realizado no 
dia  20 de setembro, 

os desembargadores 
aprovaram, por unanimidade, 
a Proposta do Projeto de 
Lei que reclassifica de 

entrância intermediária para 
entrância final as Comarcas 
de Barreiras, Camaçari, Feira 
de Santana, Ilhéus, Itabuna, 
Jequié, Juazeiro, Lauro de 
Freitas, Teixeira de Freitas e 
Vitória da Conquista. O Projeto 
de Lei, do Tribunal de Justiça 
do Estado da Bahia, segue 
para a Assembleia Legislativa 
da Bahia para ser votado. 
Se aprovado, deverá ser 
sancionado pelo governador 
Jaques Wagner.

Pleno aprova PL que altera 
classificação de entrâncias 

O Corregedor das Comarcas do 
Interior, des. Antônio Pessoa, em 
exercício no cargo de Corregedor 
Geral ,publicou no último dia 14 
de agosto, Provimento Conjunto 
de nº 007/12 para Banco de 
Permutas de servidores.
O Provimento regulamenta à 
Bolsa de Permuta criada através 
da Lei Estadual nº 10.845/07. A 
Bolsa em questão, regulariza a 
situação do servidor que deseja 
o deslocamento para outra 
comarca.
Os interessados devem informar 
sua intenção de mudança 
ao Serviço de Concursos da 
Corregedoria-Geral da Justiça, 
através do cadastro do sistema 
Rh Net, ficando cadastrado 
na bolsa de permuta para 
fins de contato e exercícios 
comparativos. 
É possível indicar até três 
opções de destino pretendido. 
De acordo com informações no 
portal do TJBA, caso o servidor 
não mantenha seu cadastro 
atualizado será automaticamente 
excluído do sistema, sem 
que isso prejudique futuras 
inscrições.

Publicado novo 
regulamento do

No dia 19 de setembro, 
oficiais de justiça da Central 
de Mandados da capital, 
juntamente com a diretoria 
do Sinpojud reuniram-se 
com a nova corregedora da 
comarca da capital,desª. 
Ivete Caldas. 
A audiência com a 
corregedora foi solicitada 
pelos oficiais de justiça 
na reunião realizada no 
último dia 11 de setembro. 

O objetivo era apresentar as 
dificuldades e os problemas 
enfrentados pelos oficiais de 
justiça na realização dos seus 
trabalhos.
A presidente do Sinpojud, 
Maria José Silva ‘Zezé’, 
pontuou à corregedora os 
problemas apresentados 
pelos oficiais na Central de 
Mandados: alta demanda de 
mandados a cumprir, número 
de servidores insuficiente , 

Oficiais da Central de Mandados se 

falta de suporte técnico da 
Softplan, área de zoneamento 
com rodízio, descumprimento 
de expedição de aviso de 
recebimento (AR) para citação 
das partes pelos Correios, 
conforme determinado por lei, 
antes de ser expedido para 
o cumprimento do oficial e 
indenização do transporte que 
não condiz com a demanda 
das diligências.
O diretor de Imprensa, 
Zenildo Castro fez algumas 
intervenções quanto às 
queixas dos oficiais de justiça. 
Também estavam presentes 
os diretores, Jorge Cardoso, 
Jaciara Cedraz e Alzira 
Apóstolo. 
A corregedora se mostrou 
solicita e disposta à resolver 
as questões apresentadas e 
também informou que estará 
providenciando as demandas 
expostas pelos servidores e 
diretores.

Banco de Permutasreúnem com a nova corregedora 

solicita aos servidores 
que façam atualização de 
dados cadastrais no site da 
entidade. O objetivo é facilitar 
o contato com o filiado para 
envio de correspondências, 
emails e mala direta.Preencha 
a Ficha de Recadastramento 
no link Recadastramento 
na área Serviços no Portal 
do Sinpojud (www.sinpojud.
org.br) . Maiores informações  
pelos telefones (71) 2109-
3006/3016 .
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Zezé recebe Prêmio Quality

Sinpojud realiza V Congresso 
Estadual dos Servidores do Judiciário

por gestão na Fenajud

Entre os dias 26 e 29 de julho 
aconteceu na capital baiana 
o V Congresso Estadual dos 
Servidores do Poder Judiciário 
do Estado da Bahia - Consejud. 
Foram três dias de integração 
e debate, no congresso que 
trouxe como tema principal “O 
Judiciário do presente e do 
futuro”. Palestrantes renomados 
no âmbito do judiciário 
abrilhantaram o Congresso, que 
na ocasião foi caracterizado 
como o maior e principal fórum 
de debate da categoria dos 
servidores do Poder Judiciário 
do Estado da Bahia. A Violência 
no judiciário foi tema da palestra 
da presidente da Associação 
dos Oficiais de Justiça de São 
Paulo – AOJESP, Drª Yvone 
Moreira. “As maiores violências 
que vi foram no judiciário, porque 
é uma violência silenciosa. As 

V edição do Consejud em Salvador

pessoas têm medo de falar”, 
criticou.Também participaram, 
Dr. Rubem Vianna - promotor 
de justiça do Rio de Janeiro,a 
deputada federal, Alice Portugal, 
o sindicalista catarinense Volnei 
Rosalén,Marinalva Nunes - 
Fetrab, Valdomiro Diniz - coord. 
da Central de Mandados de 
Natal - RN,Vinicius Pinheiro 

- servidor da comarca de São 
Desidério - Ba,Humberto Miguel 
Merino, Angel Rubio (presidente 
da FENAJE, Equador), Júlio 
Gomes (UEJN, Argentina) e 
Carlos Tinoco da Nicaraguá, 
além dos desembargadores do 
Tribunal de Justiça do Estado da 
Bahia, Antônio Pessoa e Ivete 
Caldas.

A presidente do Sinpojud, Maria 
José Silva ‘Zezé’ recebeu certificado 
de qualidade pela sua gestão na 
Federação Nacional dos Servidores 
do Poder Judiciário nos Estados – 
Fenajud, através do Prêmio Quality 
2012, no dia 9 de agosto. 
Promovido pela Sociedade Brasileira 
de Educação e Integração, o Prêmio 
Quality 2012 tem por objetivo 
valorizar produtos, serviços e 
personalidades que foram destaque 
no ano de 2011. 
Em solenidade, Zezé, o diretor da 
federação, Ladilson Moita  e o diretor 
do Sinpojud, Jorge Cardoso subiram 
ao palco para receber comenda 
e troféu Quality 2012, no Centro 
de Convenções e Exposições Expo 
Center Norte, em São Paulo. 
“Divido essa premiação com os 
diretores da federação, à época, que 
contribuíram para que a Fenajud 
chegasse a ser uma federação com 

selo de qualidade”, declarou Zezé. 
Foram entregues mais de 500 prêmios 
à empresas e personalidades, como 
à presidente da Associação dos 
Oficiais de Justiça do Estado de São 
Paulo – Aojesp, Yvone Barreiros.  
“Quero nesta oportunidade destacar 
a luta sindical  da companheira 
Zezé em defesa dos servidores 
públicos. Também parabenizo sua 
premiação nesta noite", declarou. 
A Confederação dos Servidores 
Públicos do Brasil - CSPB recebeu 
comenda de homenagem. 

Representantes sindicais 
recebem premiação

Aconteceu, entre os dias 03 e 
05 de agosto, o 1º Congresso 
do Sindicato dos Servidores do 
Poder Judiciário do Estado de 
Sergipe, em Aracaju -SE. O tema 
do Congresso foi a Democratização 
do Judiciário, ministrado pelos 
palestrantes Volnei Rosalem, 
sindicalista de Santa Catarina e o 
juiz baiano, Reno Soares.
Dr. Soares alertou quanto à 
proposta da Associação dos 
Magistrados do Brasil- AMB 
que exclue os servidores não 
togados do texto da PEC 526/10, 
do deputado Vicentinho (PT/
SP). Esta PEC garante direito 
de voto a servidores efetivos e 
juízes de direito na escolha dos 
integrantes dos órgãos de direção 

Jaciara Cedraz participa do 
1º Conseju, em Sergipe

dos tribunais de justiça. Porém, 
de acordo com o magistrado, a 
proposta da AMB destina este 
direito apenas aos magistrados.
Jaciara Cedraz participou do 
evento e pontuou “Temos 
que alertar para um grande 
movimento, no sentido de não 
ficarmos de fora do projeto, senão 
ficaremos de expectadores do 
certame”, conclui Cedraz.
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CNJ aprova recomendação para 

O Conselho Nacional de 
Justiça - CNJ aprovou na 
sessão plenária no dia 31/07,  
recomendação à todos os 
tribunais brasileiros para que 
incluam em seus orçamentos 
a previsão anual de recursos 
para garantir a reposição 
das perdas inflacionárias dos 
servidores e magistrados. 
A sessão foi acompanhada 
por Maria José Silva ‘Zeze’, 
presidente do Sinpojud e 
da CLTPJ, e também pelos 
advogados Pedro Duailibe 
Mascarenhas e Danielle 
Xavier, assessores jurídicos do 
SINDJUS-MA e da CSPB.

A medida foi aprovada por 
unanimidade, atendendo Pedido 
de Providências protocolado em 
conjunto com a Confederação 
dos Servidores Públicos do 
Brasil (CSPB), da Federação 
dos Servidores Públicos do 
Maranhão (FESEP-MA), e dos 
Sindicatos dos Servidores da 
Justiça dos Estados da Bahia 
(SINPOJUD) e do Maranhão 
(SINDJUS-MA).

PLANSERV: Ação de Inconstitucionalidade é 

A Corte do Tribunal de Justiça da 
Bahia proibiu o Planserv de limitar 
a quantidade de procedimentos 
e de cobrar coparticipação dos 
servidores estaduais. A decisão foi 
tomada pelos desembargadores 
durante sessão do Tribunal 
Pleno desta quarta-feira (22), 
quando acataram a Ação Direta 
de Inconstitucionalidade (ADIN), 
apresentada pelos partidos DEM, 
PMDB e PSDB e derrubando os 
artigos 1º e 2º da Lei Estadual 
12.351/12, que estava em 
vigor desde setembro de 2011, 
após aprovação na Assembleia 
Legislativa, sob muito protesto 
dos servidores públicos estaduais, 
inclusive com muitas manifestações 
da categoria do judiciário, 
representada pelo Sinpojud.
A decisão foi comemorada pela 
diretoria executiva do Sinpojud, que 
sempre foi contrária a limitação de 
consultas por parte do Planserv. 
Para o presidente da Associação 
dos Servidores Públicos da Bahia, 
Armando Campos, a medida prova 

que a saúde é obrigação do estado 
e declarou: “essa notícia é muito 
boa, pois os servidores estavam 
reclamando muito das limitações”, 
comemorou.
Na época da aprovação do Projeto 
na ALBA, o Sinpojud, através da 
diretoria, fez diversas mobilizações 
contrárias à aprovação do referido 
projeto, realizando paralizações e 
reuniões com lideranças partidárias 
e entidades sindicais de servidores 
públicos estaduais, juntamente 
com a Fetrab. Desde a proposta 
do Planserv em implantar o Fator 
Moderador que a presidente do 
Sinpojud, "Zezé" e a coordenadora 
da Fetrab, Marinalva Nunes, que 
fazem parte do Conserv, foram 
contrárias a proposta  das mudanças 
sugeridas pela direção do Planserv. 
Como o governador tem a maioria 
dos deputados na Alba, o projeto 
foi aprovado independente da luta 
da categoria. Em entrevista à TV 
Sinpojud, o governador Jaques 
Wagner admitiu que o PL foi mal 
interpretado, os servidores públicos 

reposição anual dos servidores

Finalmente o Tribunal de 
Justiça começa a concluir  o 
pagamento dos proventos dos 

aposentados, conforme informações 
do Setor de Pagamentos do TJBA.

TJBA começa a concluir
pagamentos dos aposentados

Desde da implementação do novo 
Plano de Cargos e Salários da 
categoria que o Sinpojud vem 
solicitando a abertura dos proventos 
dos aposentados. Em 2009, a 
diretoria do sindicato protocolou 
ofício requerendo a abertura 
dos proventos, já que muitos 
aposentados vinham reclamando da 
falta de detalhamento dos proventos 
em seus respectivos contracheques.
Um grupo de funcionários do 
Sinpojud, juntamente com algumas 

servidoras aposentadas realizaram 
os trabalhos no extinto IPRAJ. O 
objetivo era atualizar e conferir 
todas as informações contidas nos 
contracheques dos aposentados, 
elencando todos os valores que 
somam seus vencimentos, além 
dos valores com benefícios do 
novo PCS no mesmo período que 
os servidores ativos.

O Tribunal agora está concluindo 
esses pagamentos e o Sinpojud 
comemora mais um avanço nas 
negociações.

Zezé pontuou a importância 
da aprovação da reposição 
das perdas inflacionárias dos 
servidores do Judiciário pelo 
CNJ. "É uma conquista histórica 
para a categoria", declarou .

Os valores começaram a ser pagos 
após a conclusão dos trabalhos, 
porém, muitos aposentados ainda 
não tinham recebido. 

Jaciara Cedraz participa do 

acatada pelo TJBA e estado entra com recurso
sabem que o Planserv mudou para 
melhorar da água para o vinho. 
"Não houve limite, isso é um erro. 
Ninguém está proibindo, apenas 
tem uma copartipação a partir de 
uma meta", pontuou Wagner. Após 
muita polêmica sobre a aprovação 
do projeto que estabelece o fator 

moderador para as consultas dos 
usuários do Planserv, o impasse 
continua. Desta vez, o estado entrou 
com recurso alegando a legitimidade 
da cobrança de coparticipação.  
A diretoria do Sinpojud estará 
acompanhando de perto, pois o 
Planserv é direito do servidor.

Mobilização Ginásio 
dos Bancários

Mobilização contra a votação do PL na ALBA

Reunião com 
deputados antes 
da votação do PL 
- Setembro 2011

Mobilização na ALBA
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Os servidores do Poder Judiciário 

do Estado da Bahia que tenham 

a necessidade de deslocarem-

se, em caráter eventual e em 

interesse do serviço de suas 

respectivas comarcas, devem 

solicitar diárias com base no 

Decreto de nº 665/12, publicado 

no dia 3 de agosto do corrente 

ano. Também deverá o servidor 

interessado, preencher os 

formulários conforme modelo 

anexado ao referido Decreto, 

que pode ser encontrado no 

portal do Tribunal de Justiça do 

Estado da Bahia. 

Em virtude da diferença nos 

Sinpojud esclarece solicitação
de diárias para os servidores

valores entre as diárias dos 

servidores e dos magistrados, o 

Sinpojud protocolou ofício, que 

gerou o PA de nº 48.326/12 à 

presidência do TJBA solicitando 

que as diárias tenham os 

mesmos valores, por entender 

que as diárias são destinadas 

à hospedagem e alimentação, 

tanto o servidor como o 

magistrado que têm as mesmas 

necessidades. 

Dúvidas podem ser esclarecidas 

no Setor de Execução 

Orçamentária do Tribunal de 

Justiça do Estado da Bahia.

No dia 15 de agosto, a des.ª 
Ivete Caldas foi empossada nova 
corregedora das comarcas da 
capital do Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia, durante  sessão 
do Tribunal Pleno. Na ocasião, a 
magistrada declarou sua satisfação 
em assumir o cargo antes ocupado 
pelo des. Sinésio Cabral.
Nascida no município de Valença, 
Ivete Caldas ingressou na 

magistratura no ano de 1981, 
como juíza nas comarcas dos 
seguintes municípios baianos: 
Ibitiara, Caravelas, Itabuna, Mata 
de São João e Porto Seguro. No 
ano de 2002, tornou-se juíza 
corregedora e em 2006, foi 
empossada desembargadora do 
TJBA, além de assumir em 2012, a 
Coordenação de Juizados Especiais 
(Coje), integrando a 2ª Câmara 
Criminal, da qual é, atualmente, 
presidente.
A diretoria executiva do Sinpojud, 
juntamente com a maioria dos 
servidores do judiciário baiano, 
comemora a eleição da magistrada 

Des.ª Ivete Caldas é empossada  
corregedora da comarca da capital

e acredita que há possibilidade 
de melhoria das condições de 
trabalho para a categoria e 
para toda a população, tendo 
à frente das corregedorias do 
Tribunal de Justiça da Bahia, os 
desembargadores Antônio Pessoa 
e a recém eleita des.ª Ivete Caldas.
A nova corregedora nomeou 
os seguintes juízes assessores 
especiais : Rita de Cássia Machado 
Magalhães Filgueiras Nunes - 
Coordenação da SERP capital, 
Jacqueline Andrade Campos 
- Corregedoria de Presídios da 
Capital, Arnaldo José Lemos de 
Souza - Coordenação e Supervisão 

da SECODI, Coordenação do 
Plantão Judiciário Coordenação da 
Seção de Certidões, Coordenação 
do Protocolo Judicial, Ana 
Conceição Barbuda Sanches 
Guimarães Ferreira - Coordenação 
dos Cartórios e Serventias 
Extrajudiciais da Capital.

O ministro do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) Francisco Falcão 
assumiu no dia 6 de setembro 
o cargo de corregedor Nacional 
de Justiça. O ministro sucede a 
ministra Eliana Calmon. Falcão 
ocupará o cargo pelos próximos 
dois anos, sendo também um 
dos 15 conselheiros do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ). O 
órgão que Falcão chefiará é 
responsável pelas atividades 
correcionais no Poder Judiciário, 
definidas pelo Artigo 103-B da 
Constituição Federal e pelo artigo 
31 do Regimento Interno do CNJ.
Sempre que necessário, é 
a Corregedoria Nacional de 
Justiça que realiza sindicâncias, 
inspeções e correições 

relacionadas à conduta de 
integrantes do Poder Judiciário, 
como também dos serviços 
judiciários auxiliares, serventias, 
órgãos prestadores de serviços 
notariais e de registro que 
tenham delegação do poder 
público ou oficializados.
A Corregedoria Nacional de 
Justiça também executa e 
coordena programas, como 
o Espaço Livre, que remove 
dos aeroportos brasileiros as 
aeronaves sob custódia da Justiça 
ou que foram apreendidas em 
processos criminais. O órgão 
opera ainda alguns dos cadastros 
que auxiliam a atividade 
jurisdicional, como o Cadastro 
Nacional de Adoção.

Ministro Falcão assume
corregedoria nacional

Foto/ilustração: Google

Foto/ilustração: Tribunal de Justiça da Bahia

Desª Ivete Caldas 
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O sentimento que aflora em 
minh’alma, é algo avesso a 
qualquer nobre das expectativas 
que nutrem o ser humano, pois, 
vivencio em meu cotidiano, 
atitudes e comportamentos 
adotados por pessoas que se 
dizem instruídas e maduras, 
que me causa no mínimo 
perplexidade.

Oficial de justiça baiano lança 
livro "Os Caminhos de Ferro" 

Em noite de descontração, o 
oficial de justiça de Itabuna, 
Manoel Tenório lançou o livro 
"Os Caminhos de Ferro: A 
história da ferrovia na Região 
Cacaueira da Bahia” no dia  
13/08, na Livraria Nobel do 
Jequitibá Plaza Shopping.
Participaram do lançamento 
e da sessão de autógrafos 
servidores, juízes, advogados, 
escritores e pessoas ligadas à 
cultura regional. Marcelo Ladeia, 

delegado sindical de Itabuna 
representou o Sinpojud, Ladeia 
parabenizou a iniciativa e o 
trabalho de “Juba” (apelido do 
oficial). “Foi uma noite especial 
para a cultura e para a história 
da região cacaueira”, pontuou 
Ladeia.
A publicação do livro foi feita 
através da Prefeitura de Itabuna 
e da Fundação Itabunense de 
Cultura e Cidadania (Ficc). “Os 
Caminhos de Ferro” retrata 
um capítulo da história do 
sul da Bahia, na qual o trem 
foi responsável em trazer o 
desenvolvimento na produção 
de cacau e também na criação 
do trajeto urbano das cidades 
da região sul (Itabuna, Ilhéus, 
Itajuípe e Uruçuca).
O livro pode ser adqurido na  
Livraria Nobel , através do 
telefone: (73) 4141-0804 .

O poder acima de tudo 
e de todos !

Na busca excessiva e incondicio- 
nal para se estabelecer no 
poder, as pessoas induzem os 
desavisados a utilizar expedien-
tes escusos, objetivando dene-
grir, desqualificar a personalidade 
e a dignidade da pessoa humana, 
valores inestimáveis construídos 
com zelo e afinco.
A injúria, a calunia e a difamação, 
são armas que disparam 
acintosamente contra o bem 
mais valioso do ser humano, a 
moral e o caráter. As pessoas 
não medem as consequências, 
a todo instante tentam causar 
situações constrangedoras  
para alcançar o resultado que 
propicie a nítida possibilidade 
de saborear a pompa, de 
serem autossuficientes dotados 
de capacidade intelectual 
indiscutível, habilitando-os em 
seus conceitos individuais, para 
gerir o projeto do PODER pelo 
PODER, numa ampla vitrine 
sindical, que os projete aos átrios 
e antessalas dos Palácios.

A luta ideológica, por uma 
oportunidade é algo lícito, 
totalmente legítimo, entretanto 
os métodos adotados para 
alcançar esses objetivos, são 
desprezíveis, chegando a ser 
desonestos, pois, renegam 
qualquer laço afetivo, que 
outrora os uniam, desconhecem 
atos que foram praticados a 
seu favor, esquecem-se dos 
socorros, quando em perigo 
obtiveram uma mão amiga 
estendida, muitas vezes os 
livrando em situações de cunho 
pessoal.

Portal Sinpojud www.sinpojud.org.br

Meus caros, o poder é algo que 
seduz, a ponto de perseguir, 
forjar, mentir, etc. O poder 
envaidece, apodrece, envenena 
a ponto de fazer sucumbir 
os mais nobres valores, que 
definem moralmente o ser 
humano, contamina a mente e a 
alma do nosso ser, alimenta-se 
apenas do PODER, nada mais, 
transforma-nos obsessivos, 
agressivos e vorazes.
Cristovam Lima - pres. do 
Conselho Fiscal do Sinpojud

www.sinpojud.org.br
E-mail:sinpojud@sinpojud.org.br

Telefones: (71) 2109-3011/3012

Presidente do 
Conselho Fiscal - 
Cristovam Lima Manoel 

Tenório, 
oficial de 
justiça de 
Itabuna

Para participar, envie artigos, poesias e textos sobre 
o judiciário para o email falaservidor@sinpojud.org.br



8 NOTÍCIAS

Jurídico protocola ação de
incorporação  de substituições
A assessoria jurídica do 
Sinpojud protocolou ação 
judicial requerendo o direito a 
incorporação das gratificações 
por substituições àqueles 
servidores que durante 10 
anos substituíram colegas 
de outros cargos, mediante 
portarias designadas por 
juízes e posteriormente 
revogadas pela Corregedoria 
das Comarcas do Interior. 
A ação ordinária de número 
0365426-48.2012.8.05.0001, 
foi impetrada pelo advogado 
do Sinpojud, Danilo Ribeiro e 

tramita na 8ª Vara da Fazenda 
Pública.
A referida gratificação já é 
direito adquirido pelo servidor 
na aposentadoria nos casos 
descritos acima. A ação tem 
por objetivo a incorporação das 
gratificações por substituições 
também aos servidores no 
período ativo.
Com isso, o Sinpojud visa 
valorizar e reconhecer o 
trabalho desempenhado pelos 
escreventes de cartório, que 
são a mola propulsora nas 
serventias judiciais.

Confira os servidores do judiciário que
concorrem as eleições municipais 2012

1. Adelson Costa Oliveira
Nome Fantasia: Adelson do 
Cartório
Cidade: Itapicuru
Nº 65.222 - Partido: PCdoB

2. Almir Sousa dos Santos
Nome Fantasia: Tio Almir
Cidade: Salvador
Nº 23.110 - Partido: PPS

3. Anselmo José de Santana 
Amorim
Nome Fantasia: Anselmo do 
Fórum
Cidade: Feira de Santana
Nº 28.123 - Partido: PRTB

4. Celma Andrade Barreto
Nome Fantasia: Celma da 
Justiça
Cidade: Irecê
Nº 17.123 - Partido: PSL

5. Demerval Morais Brito
Nome Fantasia: Nenem Brito
Cidade: Paratinga
Nº 11.123 - Partido: PP

6. Edilson Nascimento Leão
Nome Fantasia: Edilson Leão
Cidade: Urandi
Nº 65.111 - Partido: PCdoB

7. Edmo Del Rei Lima
Nome Fantasia; Edmo D'El-Rei 
Lima
Cidade: Salvador
Nº 40.540 - Partido: PSB

8. Eduardo da Silva Araújo
Nome Fantasia: Eduardo do 
Fórum
Cidade: Jeremoabo/Muritiba
Nº 19.888 - Partido: PTN

9. Geraldo Moreira Matos
Nome Fantasia: Geraldão do 
Fórum
Cidade: Serrinha
Nº 55.666 - Partido: PSD

10. Gilmar Alves de Oliveira
Nome Fantasia: Vau do Fórum
Cidade: Ibirapuã
Nº 11.888 - Partido: PP

11. Jair Silva de Jesus
Nome Fantasia: Jair de Jesus
Cidade: Feira de Santana
Nº 12.222 - Partido: PDT

12. Josafá Ramos
Nome Fantasia: Josafá
Cidade: Angical
Nº 13.333 - Partido: PT

13. José Nilton Vasconcelos 
Melo
Nome Fantasia: Zé Nilton
Cidade: Livramento de Nossa 
Senhora
Nº 13.234 - Partido: PT

14. Luiz Claudio Félix dos 
Santos
Nome fantasia: Luiz Felix
Cidade: Quixabeira
Nº 13.333 - Partido: PT

15. Luiz Frederico Leite Rego
Nome fantasia: Fredinho
Cidade: Brumado
Nº 13.113 - Partido: PT

16. Mario Sergio Dias Correia
Nome Fantasia: Mario Sergio do 
Fórum
Cidade: Salvador
Nº 23.031 -Partido: PPS

17. Makrisi Angeli de Sá
Nome Fantasia:Makrisi
Cidade: Ilhéus
Nº 13.333 - Partido: PT

*Candidatos a Vereadores

*Candidatos a Prefeito/
Vice-prefeito
1. Antônio Barreto Dantas
Nome Fantasia: Dantas
Cidade: Irecê
Nº 13 - Partido: PT

2. José Augusto Ribeiro
Nome Fantasia: Guto
Cidade: Condeúba
N º 13 - Partido: PT

3. Nestor Cambui Neto
Cidade: Itaetê
Nº 13 - Partido: PT

18. Samuel Nonato
Cidade: Salvador
Nº 40.123 - Partido: PSB 

VALORIZE SEU VOTO, 
VOTE CONSCIENTE !!!

Dados do INSS (2002) revelam 
que no Brasil, dos 20.886 

casos de doenças ocupacionais, 
19 mil correspondem a LER/DORT 
caracterizando a maior causa de 
afastamento do trabalho. No mês 
de julho do corrente ano a diretora 
jurídica do Sinpojud, Jaciara Cedraz 
tomou posse como membro do 
Conselho Deliberativo do Centro 
de Estudos Prevenção e Apoio aos 
Portadores de Ler/Dort - CEAPLER. 
O Departamento Social do Sinpojud 
sempre esteve presente nas 
reuniões do CEAPLER, através das 
diretoras, Romilda Lima, Jaciara 
Cedraz ( portadora de LER/DORT), 
e da funcionária Cristina Menezes, 

inclusive participando de reuniões e 
encontros promovidos pelo CEAPLER. 
LER e DORT são as siglas para 
Lesões por Esforços Repetitivos 
e Distúrbios Osteo musculares 
Relacionados ao Trabalho, sendo 
doenças caracterizadas pelo desgaste 
de estruturas do sistema músculo 
esquelético que atingem várias 
categorias profissionais.
Diferentemente do que ocorrem 
com doenças não ocupacionais, as 
doenças relacionadas ao trabalho têm 
implicações legais que atingem a vida 
dos pacientes. O seu reconhecimento 
é regido por normas e legislações 
específicas a fim de garantir a saúde e 
os direitos do trabalhador.

LER/DORT é responsável por 
90% de afastamento no trabalho

19. Valnei Souza Santana
Cidade: Camamu
Nº 27.333 - Partido: PSDC

20. Wedson Araújo de Carvalho
Nome Fantasia : Wedson Pato
Cidade: Santo de Antônio de 
Jesus
Nº 10.123 - Partido: PRB


