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Entrevista
Desª Ivete Caldas é convidada de honra 

O quadro Perfil da Tv Sinpojud 
entrevistou no último dia 
31 de outubro, a desª Ivete 

Caldas. A desembargadora é a 
nova Corregedora Geral da Justiça. 
Empossada há pouco mais de 
dois meses, fala sobre os desafios 
e conta sobre sua trajetória no 
judiciário baiano . Confira trechos 
da entrevista na Páginas 4 e 5 e 
assita na íntegra acessando www.
tvsinpojud.com.br

Eleições Sinpojud
Confiras as chapas que concorrem
ao pleito 2013/2016 do Sinpojud

Nos próximos dias 21 e 22 
de novembro acontecem as 
eleições para o pleito 2013/2016 

do Sindicato dos Servidores 
do Poder Judiciário do Estado 
da Bahia - Sinpojud . Este ano 
concorrem ao pleito eleitoral três 
chapas, cujas inscrições foram 
deferidas e publicadas em edital 
no dia 7 de novembro, conforme 
prazo estabelecido no Estatuto 
do Sinpojud. Confira na Página 6 

do Programa Perfil da Tv Sinpojud

*Especial
Diretoria de Imprensa divulga 
ações da gestão "Nosso 
Trabalho faz a Diferença". Pg 3

...................................................................................

*Servidor
Escrevente de cartório da 
comarca de Ilhéus publica 
artigo "A justiça que queremos 
é a justiça que fazemos ? Pg 7

*Esporte
Filiado de Jacaraci participa de 
graduação de Karatê na capital 
baiana  Pg 7

CONQUISTAS
2010/2012
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As acusações de falta de 
transparência nas contas 
do Sinpojud e da falta de 
conquistas durante a gestão 
2010/2013 - "Nosso Trabalho 
faz a Diferença", são realmente 
infundadas. Na primeira, as 
contas estão divulgadas no 
portal da entidade e sempre 
divulgadas nas edições dos 
Jornais Tribuna Livre, além do 
mais, duvidar de transparência 
nesse sentido é por em dúvida 
a credibilidade e a idoneidade 
de muitos companheiros, já 
que, a aprovação dessas, passa 
pela conferência e aprovação 
do Conselho Fiscal, do Conselho 
de Representantes e finalmente 
da aprovação da categoria em 
assembleia.
Também analisando as 
conquistas do Sinpojud, 
devemos admitir que contra 
provas não há argumentos. 

Neste período os filiados e 
toda a categoria do judiciário 
avançaram em vários sentidos. 
Há uma enorme diferença 
entre "se comportar como 
chapa em um pleito eleitoral e 
trazer como carro chefe de uma 
campanha a fundamentação em 
acusações, desrespeito e falta 
de ética” numa disputa eleitoral 
em que estão em jogo valores 
essenciais ao aprimoramento 
se não à própria sobrevivência 
do Sindicato que é visto como o 
mais consolidado do país.
Esse sim é o grande mau 
exemplo que pode-se deixar 
para uma categoria. Os fins 
que justificam os meios e nesse 
processo passa-se a valer de 
tudo, uma postura discrepante 
a um discurso, no qual se diz 
uma coisa e se faz outra. Brigam 
por respeito e democracia, mas 
atacam de maneira descabida 
e desonesta a pessoas que 
prezam por suas integridades 
morais e éticas sendo chamados 
até mesmo de ladrões. Fica a 
dica: dizes com quem andas que 
te direi quem és.
Publicamos nesta edição do 
Jornal Tribuna Livre as ações 
da gestão "Nosso trabalho faz a 
diferença" onde estão as nossas 
lutas e ações em prol do servidor 
da justiça baiana.

Diretor afi rma que há transparência nas contas

Por Zenildo Castro - Diretor 
de Imprensa e Divulgação do 
Sinpojud

Arte : Daniel Viana - Sinpograph 

Para participar, envie artigos, poesias e textos sobre 
o judiciário para o email falaservidor@sinpojud.org.br
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Diretoria de Imprensa divulga ações e andamento da pauta 
Findando mais uma gestão no 

Sindicato dos Servidores do 
Poder Judiciário do Estado 

da Bahia - Sinpojud, a Diretoria 
de Imprensa da entidade divulga 
as lutas e ações do sindicato em 
benefício da categoria no período 
de 2010 a 2012.
Reativação do Centro Médico - O 
atual presidente do TJBA, des.º 
Mário Hirs corrigiu uma grande falha 
da gestão anterior,  a desativação 
do Centro Médico em 2011, que 
atendia cerca de 14 mil servidores 
foi reinaugurada pelo des.º Hirs, 
após  muitos meses desativada. 
Item da Pauta de Reivindicação 
da categoria, o Centro Médico do 
TJBA é um patrimônio do judiciário 
baiano. 

Carga horária de 7 horas - Os 
servidores que trabalhavam 8 horas, 
através de decreto judiciário e que 
não possuem cargos comissionados, 
o Tribunal cumpriu a reivindicação 
do Sinpojud, que através de ofícios 
e distribuição de memorandos 
aos desembargadores solicitou 
que estes servidores pudessem 
cumprir a carga horária de 7 horas 
ininterruptas.

Retorno do abono pecuniário - O 
benefício voltou a ser concedido 
após as solicitações do Sinpojud, que 
faculta ao servidor converter até 
1/3 (um terço) do período de férias 
em abono pecuniário, desde que o 
pedido seja feito com pelo menos 60 
(sessenta) dias de antecedência. 

Defesa do Cliente C pelo CNJ  - 
O processo insurgido contra a 
situação jurídica admissional dos 
servidores do TJBA, denominados 
“Cliente C” foi arquivado pelo 
Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 
O Sinpojud, desde 2008, não poupou 
esforços no sentido de defender 
esses servidores, que por mais de 20 
anos desempenharam suas funções 
com dedicação e zelo.

do Sinpojud, na pauta de reivindicação 
deste ano.

Indenização das licenças-prêmio 
não usufruída - 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”.

Realização de seminários,cursos  e 
pós graduação - O Sinpojud realizou 
duas edições do seminário "Judiciário 
em Debate", nos meses de outubro de 
2011 e maio de 2012, com a presença 
de servidores e autoridades; curso de 
formação sindical em parceria com a 
CTB em fevereiro de 2011; seminário 
sobre a PEC 190 (em Salvador, em 
junho de 2011) e Brasília (agosto 
de 2011); cursos de pós graduação 
em Direito Notarial e Registral com 
parceria da Ibest e Direito Tributário 
com parceria da Aceb) e curso de 
Espanhol com parceria da  Escola AEC 
Idiomas.

PEC 190/07 - A Proposta de Emenda 
Constitucional – PEC 190 de 2007, que 
tramita no Congresso Nacional para 
apreciação, dispõe sobre a criação de 
um estatuto único para os servidores 
estaduais e federais, igualando 
direitos e deveres. O segundo passo 
é lutar pela isonomia e definição de 
um piso nacional. Até dezembro de 
2011, a presidente do Sinpojud, à 
época à frente da Federação Nacional 
dos Servidores do Poder Judiciário nos 
Estados- Fenajud angariou mais de 
100 inclusões de deputados federais 
na Ordem do Dia do Congresso 
Nacional.

Aparelhamento da Diretoria de 
Imprensa- O Departamento de 
Imprensa foi aparelhado com todo 
aparato tecnológico, com objetivo 
de melhorar a comunicação entre 
o sindicato e os filiados. Hoje, o site 
do Sinpojud tem alta capacidade 
de acesso e conta com a Rádio Web 

(www.radiosinpojud.com.br) e a 
webtv(www.tvsinpojud.com.br), 
além de assessoria de imprensa 
com mailing da imprensa nacional e 
local e acompanhamento diário das 
principais notícias do judiciário no 
país.

Privatização dos Cartórios 
Extrajudiciais -  Após a sanção da Lei 
nº 12 352/12 no dia 08/09/11, que 
privatizou os cartórios extrajudiciais 
da Bahia, os mais 1 549 cartórios da 
Bahia foram privatizados de uma 
só vez e preservando o direito de 
opção. Uma vitória da categoria e do 
sindicato, que por mais de três anos 
lutaram juntos pelo direito de opção 
dos titulares das serventias.

Pagamento do Passivo das 
Substituições do Cargo Técnico para 
Analista - Desde 2008 o sindicato 
tem como principal reivindicação 
o pagamento das substituições, 
determinado pelo Conselho Nacional 
de Justiça, após o Sinpojud ter 
protocolado pedido de providências 
no CNJ. Agora chegou a vez dos cargos 
de analistas para analistas.
Reposição Salarial 2009/2010 -
O Sinpojud deu entrada na ação 
de cobrança pela reposição salarial 
da categoria, referente ao ano 
2009/2010. O processo se encontra  
em  grau de recurso.

Acúmulo de cargos -  O Sinpojud 
orientou os servidores que tinha 
dois cargos acumulados, um no 
Poder Judiciário e outro com 
cargo de professor (município 
ou estado). A Assessoria jurídica 
providenciou, junto às corregedorias 
o sobrestamento da tramitação dos 
processos administrativos para a 
devida discussão da matéria, além da 
impetração de Mandado de Segurança 
para resolução do problema.

Ação individual de pensionistas 
O Departamento de Aposentados e 
Pensionistas do Sinpojud encaminhou 
para os pensionistas, procuração 
para ser assinada pelos mesmos, 
e encaminhadas, juntamente 
com documentação solicitada em 
publicação no portal do Sinpojud. 
O advogado Dr. Cláudio Fabiano, 

impetrou Mandados de Segurança 
individuais, para buscar atualizar 
o valor das pensões, cobrando ao 
estado o cumprimento da Lei de 
Integralidade e em seguida será 
ingressada ação ordinária para cobrar 
o período retroativo.

Processo dos 18% - O processo de 
18% do PCS está no Supremo em grau 
de recurso aguardando entrar em 
pauta para julgamento. A presidente 
do Sinpojud está acompanhando de 
perto o processo . A Diretoria informa 
que com esse MS espera que o TJBA 
pague o que é de direito de todos os 
servidores.

Mandado de Injunção - versa a 
concessão de aposentadoria especial 
para os Oficiais de Justiça e Agente de 
Proteção de Menor com 25 anos de 
serviço, o processo está no STF para 
ser julgado.

Ação do Corte do Ponto (Greve 
2010) – O Mandado de segurança 
está em grau de recurso no Tribunal 
de Justiça da Bahia. O Sinpojud está 
acompanhado o andamento do 
processo, pois sabe que esta medida 
é ilegal, já que o Direito de Greve é 
garantido por lei.

GEE – O processo do pagamento 
da Vantagem Pessoal de Eficiência 
(antiga GEE) está aguardando entrar 
na pauta de julgamentos do CNJ. 
O Sinpojud está acompanhando o 
andamento desse processo para 
garantir o direito dos servidores que 
não recebem a referida gratificação. 

Desativação das Comarcas – O 
Sinpojud fez diversas mobilizações na 
Assembleia Legislativa da Bahia com 
a presença de deputados, servidores, 
prefeitos e diversos órgãos classistas. 
O sindicato aguarda a reversão deste 
ato cruel do TJBA. Existe um Processo 
Administrativo tramitando no TJBA 
que pede revogação da resolução 
deste ato.

Pagamento da CET – O Sinpojud 
fez diversas mobilizações junto 
ao TJBA com alguns titulares de 
cartórios reivindicando o pagamento 
da CET para estes servidores para 
equiparando ao cargo de diretor de 
secretaria, o que foi concedido.

Pauta de Reivindicações

Reajuste do auxílio alimentação - O 
valor foi reajustado para R$ 710,00 
equiparado ao valor do auxilio 
alimentação dos magistrados, 
conforme reivindicado pela diretoria 



PERFIL4

Programa Perfil entrevista

Natural do município de 
Valença, ingressou na 
magistratura em 1981. Em 

2002, tornou-se juíza corregedora e em 
2006, foi empossada desembargadora 
do TJBA. Agora assume a Corregedoria 
Geral do Tribunal de Justiça da 
Bahia. É com esta mulher que se 
tornou exemplo de determinação no 
judiciário que conversamos hoje, no 
Programa Perfil da Tv Sinpojud. 

Bianca Moreira - Conte-nos um 
pouco sobre a sua infância e como 
ingressou na carreira jurídica?

Corregedora do TJBA 
fala pela 1ª vez no 

quadro "Perfil"

Ivete Caldas - Sou nascida e criada 
até os 11 anos de idade na cidade 
de Valença, sou filha e neta de 
operários da Companhia Valença 
Industrial. De família muito pobre 
sempre estudei em escola pública. 
Fiz o curso primário em Valença, 
uma parte na Escola Paroquial 
Sagrado Coração de Jesus. Sou de 
formação católica e aos 11 anos 
quando concluir o curso primário 
fiz o curso de admissão ao ginásio. 
Daí eu teria que parar de estudar, 
porque o curso do ginásio, naquela 
época, em Valença não era 
estadualizado. Existia um curso 
muito bom na cidade, mas a minha 
família não tinha condições de 
custear meus estudos e os meus tios 
e minha madrinha tiveram a ideia 

de pedir à minha mãe e a minha 
avó para eu estudar em Salvador, 
porque ai teria uma escola pública, 
então fui matriculada no Instituto 
Normal da Bahia, mais conhecido 
como Instituto Central de Educação 
Isaias Alves (ICEIA). Cursei os 4 
anos de ginásio, os três anos do 
curso normal, sou normalista 
formada e depois fiz o vestibular 
de direito e sou formada pela 
UFBA. Neste meio tempo trabalhei 
como Menor Aprendiz, aos 15 
anos no meu próprio colégio com 
a função de auxiliar de biblioteca, 
trabalhando com restauração de 
livros. Depois fiz concurso para o 
estado e já na faculdade de direito 
tive a oportunidade de fazer um 
concurso federal de nível médio 
para servidora pública e quando me 
formei passei três anos advogando 
no interior, na Região do extremo 
Sul. Isso só me foi permitido pela 
minha avó Maria Plácida e minha 
mãe Haidé, eu não falo de meu pai 
porque meus pais na época estavam 
separados. Formada em direito me 
afastei do serviço público para ir 
advogar. Em três anos advogava 
e estudava também, foi quando 
surgiu a oportunidade do concurso 
para a magistratura em 1981.

BM - Hoje a senhora é muito 

IC - É uma necessidade imensa 
sentir esse carinho e é reciproco. 
Tenho um sentimento de gratidão. 
Porque quando eu iniciei minha 
carreira na magistratura na 
Chapada Diamantina, na comarca 
de Ibitiara não tinha nenhuma 
experiência, porque não tive 
nenhum tipo de treinamento, nem 
mesmo pelo Tribunal da área de 
gestão, ou seja, das atribuições de 
administração que o juiz tem que 
ter. Essa parte eu contei com a 
ajuda dos servidores, eu não tinha 
acanhamento de falar das minhas 
dificuldades e eles já bastante 
experientes de aprendizado com 
outros tantos juízes que por lá 
passaram eles me ajudavam 
muito. Era um trabalho de equipe. 
Eles sempre colaboradores. Em 
Ibitiara, em Diamantina, depois na 
Comarca de Caravelas. Todas as 
minhas promoções, a partir daí foi 
por antiguidade e nas comarcas de 
terceira entrância  que eu passei, 
passando por Itabuna, Mata de 
São João e Porto seguro, vindo 
promovida por antiguidade para 
Salvador em 1992. Passando a ser 
titular da 9ª Vara Crime.

BM - Assumir a corregedoria do 
Tribunal de Justiça da Bahia foi um 
desafio? Qual o maior deles?

corregedora do TJBA

IC - O desafio é imenso. Tenho 
uma experiência como juíza 
corregedora de 2 biênios. O Biênio 
de 2002/2003 com o des.º Antônio 
Fernando e 2003/2004 com a 
des.ª Luci Lopes Moreira. Foi um 
aprendizado extraordinário na 
função administrativa. Também 
contando sempre com a ajuda 
dos servidores. Esse aprendizado 
foi muito importante. Hoje a CGJ 
do Estado da Bahia, assumir a 
partir de 15 de agosto deste ano, 
numa situação bem diferente 
daquela época, porque temos 
duas corregedorias e passei a 
realizar esse trabalho junto e com 
harmonia com o des. Antônio 
Pessoa Cardoso, que é uma ótima 
pessoa, um excelente magistrado 
e um ótimo corregedor. E é 
um desafio de labutar com 2 
desembargadores. Porque um 
estado com 2 corregedorias é uma 
situação diferente, mas convivemos 
em harmonia, mas o desafio maior 
são as dificuldades que são bem 
maiores do que aquela época.  A 
principal dificuldade é a escassez de 
servidor. Nós estamos submetendo 
o servidor da justiça a um trabalho 

Foto: Thalita Nascimento

Foto: Thalita Nascimento

Foto: Thalita Nascimento

querida pelos servidores do 
judiciário. A que você atribui esse 
fato?
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quase escravo, pois eles são quase 
que obrigados a acumular funções 
sem quem tenham a retribuição 
adequada para desenvolver 
determinada substituição. Estamos 
labutando no judiciário, somente 
na justiça comum, com mais de 
10 mil vagas de servidores, sem 
ainda possibilidade de realizar 
concurso por conta de uma 
regulamentação. Por conta disso, 
nós estamos apresentando à 
comissão de reforma para que o 
Tribunal regulamente o concurso 
e possibilite à Corregedoria a 
publicação do edital de concurso, 
porque o edital de vacância já foi 
publicado. 

BM - Como relatora do PL de 
privatização a sr.ª acha que 
a privatização dos cartórios 
extrajudiciais supriu as expectati- 
vas ou ainda falta muito para 
atingir as metas propostas pela 
privatização?

IC - Não, porque os cartórios que 
tem delegatários ainda são muito 
escassos. Apenas cerca de 10% 
dos cartórios têm delegatários. 
Todos os estados da federação, 
com exceção da Bahia, resolveram 
a questão da privatização. A 
Bahia só teve a iniciativa de fazer 
a proposta da privatização em 
2008 por imposição do CNJ. Como 
integrante da comissão de reforma 
fui sorteada como relatora dessa 
proposta e como relatora tive um 
trabalho com a contribuição dos 
desembargadores e também dos 
servidores. No final do trabalho 
para resumir, o meu voto no 
sentido de privatização total 
com direito de opção. Apenas 
o voto do des. Heserval foi um 
voto vencido, contrario. Quando 
submeteu ao pleno eu fiquei com 
o voto vencido menos o meu , pois 
os desembargadores votaram a 
privatização parcial sem direito à 
opção. Hoje enfrenta-se dificuldade 
que são conhecidas por todos 
enquanto se aguardam concursos.

BM - A senhora acredita que ainda 
nessa gestão haverá concurso para 

IC - Preciso acreditar  porque o 
Tribunal sabe dessa necessidade. 
Vivemos num caos total em termos 
de quadro de pessoal no judiciário 
baiano em todas as áreas, não sei se 
o pior são as 10 mil vagas no estado 
da Bahia, que nós publicamos o 
edital de vacância, dos serviços 
notariais ou do sistema de juizados 
especiais do Estado inteiro, que está 
caótico e o dos serviços auxiliares. 
Pior do que isso, além do quadro 
escasso. Porque se ele estivesse 
completo ela já seria insuficiente, 
calculem com esse número de 
vagas e calculem com esse desvio 
de função que existe com os 
servidores do 1º grau. Não tem um 
gabinete de desembargador que 
não tenha um servidor do 1º grau 
com desvio de função. Dos dez 
cargos de gabinete que nós temos, 
sete deles são servidores do 1º 
grau com desvio de função, assim 
como em todas as secretarias do 
Tribunal. Quer dizer “se descobre 
um santo para encobrir outro”. Os 
juizados especiais da mesma forma, 
ainda com um agravante, todos os 
cargos de assessores de juízes do 
estado da Bahia são supridos por 
servidores do quadro permanente.

Foto: Thalita Nascimento

BM - Qual a justificativa do 
Tribunal para não realizarem os 
concursos necessários?
IC - O Tribunal de um modo geral, 
não só nessa gestão como nas 
gestões anteriores têm justificado 
essa falta de interesse em realizar 
esses concursos com a justificativa 
de limite prudencial, de não 
ter verba para pagar, com todo 
respeito aos eminentes presidentes 
das 4 gestões até hoje. Tenho 
um entendimento diverso, posso 
estar errada, mas creio que não. A 
verba para pagamento de pessoal 
é única quando se faz proposta 
de orçamento para pagamento de 
pessoal que não se mistura com 
outras despesas, se faz e deve-se 
fazer com base na existência dos 
cargos existentes que estiverem 
providos. Se estiverem providos, 
bem, mas se não estiverem 

BM - Como a sr.ª avalia o papel do 
Sindicato como intermediador das 

IC - É muito importante o papel 
do sindicato, porque o sindicato 
representa os servidores. Tenho 
uma experiência muito positiva 
com o sindicato, desde o meu inicio 
na magistratura e de uma forma 
mais intensa quando comecei a 
atuar na corregedoria, em 2002. 
Então eu vejo uma preocupação 
do sindicato, não só em proteger 
os direitos dos servidores e lutar 
por esses direitos, mas também 
de orientar e de ampara-los. Eu 
vi essa situação, porque como 
juíza corregedora em 2002/2003, 
com o des.º Luiz Fernando, nós 
tivemos um trabalho em Valença 
quando foram afastados dois 
servidores com problemas de 
saúde mental. Não tive apoio 
nenhum do Tribunal para ajudar 
esses servidores, quem contribuiu 
fundamentalmente foi o Sinpojud, 
de trazê-los para tratamento, 
de ir buscar, de acompanhar 
os Processos Administrativos, 
prestando apoio jurídico e tudo. 
Estou citando o caso de Valença, 
mas foram diversas situações que 
eu vivenciei e vejo o sindicato 
atuante, cobrando também. Acho 
importante a cobrança porque 
podemos ver o que está faltando. 
E sou testemunha dessa atuação 
desse período até hoje.

providos. Existe uma obrigação do 
gestor público de fazer concurso. 
Portanto a proposta orçamentária 
deve ser feita com base na 
existência do cargo mesmo que 
não esteja provido. No caso dos 
extrajudiciais, a CF prevê o prazo 
de 6 meses para realização de 
concursos. No caso da privatização 
dos cartórios extrajudiciais que 
aconteceu há 8 meses, nós já 
estamos vivendo uma situação de 
ilegalidade, inclusive com relação 
à dos servidores judiciais nos 
serviços privados. É inadmissível 
que um servidor público esteja 
realizando um serviço privado. 
O que posso fazer é manter 
essa situação de irregularidade 
enquanto aguardamos que o 
presidente realize concurso, 
porque se formos afastar um 
servidor que lá está, podemos criar 
um problema social muito grande. 
A única coisa que terei que fazer 
por conta de uma vedação legal 
da Lei que regulamentou o artigo 
236 é em relação aos postos as 
sucursais que a lei federal veda. 
Então não podemos deixar servidor 
num serviço que foi instituído em 
convenio com o Tribunal de Justiça, 
que me parece que o serviço do 
executivo em convênio com o TJBA, 
num posto denominado TJ Express. 
Há uma vedação legal, com livros 
separados dos cartórios, livros 
criados por conta dessas pessoas, 
sem a vista do responsável que 
está na titularidade do cartório, 
sem nenhum conhecimento do que 
está sendo realizado lá. Isso está 
acontecendo aqui em Salvador, 
nessas situações. Quando eu 
afastei o servidor que estava no 
chamado TJ Express, eu imaginei 
que só havia esse caso, mas durante 
a reunião com os servidores que 
estão nos serviços notariais, tomei 
conhecimento que em postos do 
NAJ e dos SAJs tem servidores 
agindo da mesma forma, já mandei 
fazer levantamento de toda a 
situação para tomar providencias.

reivindicações da categoria para o 
Tribunal de Justiça?

as vagas no judiciário?
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Confi ra as chapas para as eleições 2013/2016
CHAPA 1 “EXPERIÊNCIA COM 
RENOVAÇÃO E LUTA”

DIRETORIA EXECUTIVA
-Diretora Presidente
Maria José Santos da Silva- Oficial de 
Justiça/ Ilhéus
-Diretor de Assuntos Jurídico
Antônio dos Santos Ribeiro - Agente 
de Proteção/ Santo Antônio de Jesus -
-Diretor de Finanças e Convênios
Cristovam Lima de Oliveira- Oficial de 
Justiça/ Salvador
-Diretor de Administração
Luiz Carlos Santo Sales- Escrevente/ 
Salvador
-Diretora de Secretaria
Sandra da Silva Melo – Escrevente/ 
Simões Filho
-Diretor de Mobilização e Formação 
Sindical
Jorge Cardosos Dias- Oficial de 
Registro Civil/ Mundo Novo-
-Diretor de Imprensa e Divulgação
Zenildo Garcia de Castro- Oficial de 
Justiça/ Feira de Santana
-Diretora de Assuntos Sociais
Vania Romilda Ferreira de Lima-Oficial 
de Justiça/ Salvador
-Diretor de Assuntos Cul.e Desportivos
Mauricio Luiz de Souza Figueiredo- 
Digitador/ Alagoinhas
SUPLENTES DA DIRETORA EXECUTIVA
1º Suplente - Marcelo Ladeia de 
Almeida –Escrevente/Buerarema
2º Suplente - Antônio Moises Dantas 
Sobrinho
Técnico de Nível Médio/ Salvador
3º Suplente - Guaraci Carvalho de 
Santana, Juazeiro/BA
CONSELHO FISCAL
Conselheira - Maristela Silva Lima – 
Escrivã/ Ipirá
Conselheiro - Manuel Inacio Cerqueira 
Suzart - Oficial de Justiça/Salvador
Conselheira - Edilene Vinhas Santos- 
Escrivã/ Mata de São João
SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL
1º Suplente -Diego Diniz Miranda –
Escrevente/Wanderley
2º Suplente -Geassi Fraires 
Nascimento - Oficial de Justiça/ 
Barreiras
3º Suplente - Décio Almeida Silva- 
Oficial de Justiça/ Feira de Santana

As eleições  para o pleito 2013/2016 do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia - Sinpojud 
acontecem nos dias 21 e 22 de novembro do corrente ano. Confira abaixo a relação das chapas inscritas que estão 
concorrendo as eleições:

CHAPA 2 “QUESTÃO DE ORDEM”

DIRETORIA EXECUTIVA
-Diretora presidente
Jaciara Cedraz Carneiro – Escrevente 
de Cartório/Mairi
-Diretor de Assuntos Jurídicos
Adelson Costa Oliveira – Oficial de 
Registro Civil/Itapicuru-Itabuna
-Diretor de Finanças e Convênios
Genivaldo de Jesus Azevedo – 
Digitador/Brumado
-Diretora de Administração e 
Patrimônio
Alzira Soares Apostolo – Escrevente de 
Cartório/Salvador
-Diretor de Secretaria
Uilson da Silva Oliveira – Agente de 
Proteção ao Menor/Jacobina-Salvador
-Diretor de Mobilização e Formação 
Sindical
José Jorge Souza – Escrevente de 
Cartório/Ubaitaba
-Diretor de Imprensa e Divulgação
Samuel Nonato dos Santos – Oficial de 
Justiça Avaliador/Salvador
-Diretora de Assuntos Sociais
Antônia Maria Rosa dos Santos – 
Oficiala de Justiça Avaliadora/São 
Sebastião do Passé
-Diretor de Cultura e Esportes
Antonio Carlos Pires Santos – 
Atendente de Recepção/Ipirá
SUPLENTES DE DIRETORIA
1 – Julio Carlos Oliveira Batista – 
Escrevente de Cartório/Barreiras
2 – Natival Macedo dos Santos, – 
Oficial de Justiça Avaliador/Euclides 
da Cunha
3 – Marcio Augusto Sant’anna de 
Andrade – Oficial de Justiça Avaliador
CONSELHO FISCAL
Wily Ferreira Mendes Filho – 
Escrevente de Cartório/Feira de 
Santana
Sergio Murilo Ramos dos Santos – 
Oficial de Justiça Avaliador/Salvador
Mirian Vale da Costa Pinho – 
Escrevente de Cartório/Salvador
SUPLENTES DE CONSELHO FISCAL
1 – Ana Paula Correia – Oficiala de 
Justiça/Jequié
2 – Gilmar Tavares – Agente de 
Proteção ao Menor
3 – Solange Correia Sobral Mendes – 
Oficiala de Justiça Avaliadora/Salvador

CHAPA 3 – REDE – Renovação, Ética e 
Democracia Sindical

DIRETORIA EXECUTIVA:
Mariliana Campelo Viana de Freitas – 
Escrivã Itabuna
Diretor Presidente
Luiz Frederico Leite Rêgo – Suboficial 
Brumado
Diretor de Assuntos Jurídicos
Gonçalo Rodrigues de Souza – 
Escrevente Salvador
Diretor de Finanças e Convênios
Edla Dias Castro Serravale – Escrivã 
Salvador
Diretor de Administração e Patrimônio
Denis Pinto Mascarenhas – Escrevente 
Conceição do Coité
Diretor de Secretaria
Joselita Santos Costa – Escrevente 
Salvador
Diretor de Mobilização e Formação 
Sindical
Roberto de Lima Novas Junior – 
Escrivão Juazeiro
Diretor de Imprensa e Divulgação
Pricilla de Souza Andrade – Escrevente 
Salvador
Diretor de Assuntos Sociais
Rafael Damasceno Braga Martins – 
Oficial de Justiça Salvador
Diretor de Assuntos Culturais e 
Desportivos
SUPLENTES DA DIRETORIA 
EXECUTIVA:
1. Carlos Altair Santana Dantas – 
Oficial de Justiça Entre Rios
2. Valdinete Maria Almeida – Escrivã 
1ª Vara Cível Salvador
3. Erlon Ambrósio Dos Anjos – Oficial 
de Justiça Pau Brasil
TITULARES DO CONSELHO FISCAL:
1. Luiz Carlos Santana Nunes  – Oficial 
de Justiça Salvador
2. Sabino da Costa Neto – Escrivão 
Salvador
3. Eliane Fortaleza da Silva – Oficial de 
Justiça Itabuna
SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL:
1. Hélio Penedo Cavalcanti de 
Albuquerque – Subescrivão Salvador
2. Ana Lúcia Guimarães Soares – 
Oficiala de Justiça Juazeiro
3. Richard da Silva Rocha – Digitador 
Teixeira de Freitas

Presidentes do Sinpojud

Conheça os presidentes que 
estiveram a frente do Sindicato 
dos Servidores do Poder 
Judiciário do Estado da Bahia - 
Sinpojud.

1º - Agnaldo Cirilo 

2º - José Maria Xavier Sales 

3º - Edmo D' Rey Lima 

4º - Maria José Silva - Zezé4º - Maria José Silva - Zezé
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A justiça que queremos
é a justiça que fazemos ?

Arte: Google Esporte
Servidor de Jacaraci participa de exame 

O escrevente de cartório da 
comarca de Jacaraci, Hudson 
Mangabeiro participa, no dia 
15 de dezembro de 2012 às 9 
horas em Salvador-Bahia, do 
exame de graduação superior 
de Karatê- Do. O Sinpojud 
patrocina o atleta com objetivo 
de incentivo ao esporte e 
melhor qualidade de vida aos 
servidores do judiciário baiano.

superior de graduação de Karatê-Do

Presidente e diretora do Sinpojud participam
do Encontro Nacional do Judiciário

A Sociedade brasileira 
clama por uma 
justiça célere e por 

uma prestação jurisdicional 
eficiente, mas será que a justiça 
que que queremos é a justiça 
que fazemos?
É notório a descrença que a 
sociedade deposita na justiça 
brasileira em virtude dos 
problemas que circundam a 
máquina do Poder Judiciário. 
Um dos maiores problemas 
da justiça no Brasil consiste 
na sua morosidade. As 
pessoas reclamam por uma 
justiça mais rápida, que 
atenda prontamente aos 
seus direitos ameaçados ou 
violados. Pesquisas apontam 
a morosidade como uma 
das causas primeiras de 
insatisfação da população 
com a justiça brasileira. Além 
disso, a prestação jurisdicional 
é, da mesma forma, bastante 
criticada pela sociedade. Para 
muitos brasileiros a prestação 
jurisdicional oferecida é 
ineficiente e não coaduna com 
a atual era da informatização e 
da globalização.
Essa insatisfação social com 
a justiça brasileira traz uma 
pertinente reflexão em torno 
do princípio de justiça, através 
do qual a ordem social é 
mantida através da preservação 
dos direitos em sua forma legal, 
bem como uma reflexão em 
torno do efetivo exercício da 
justiça por parte daqueles que 
a reclama. Sabemos, pois, que 

muitos daqueles que querem 
justiça não são aqueles que, 
de fato, praticam ações justas. 
Destarte, não tem coerência 
alguém “querer” uma justiça 
que não coaduna com o seu 
“fazer” justiça.
Esperamos que essa reflexão 
sirva para evitarmos o 
cometimento de algumas 
injustiças que, muitas vezes, 
praticamos no âmbito familiar, 
profissional e social. A justiça 
que fazemos precisa servir 
de parâmetro para julgarmos 
a justiça que queremos, 
caso contrário estaremos 
sendo hipócritas em criticar 
a morosidade da justiça, a 
prestação jurisdicional, enfim, 
em criticar os entraves que 
circundam a máquina do Poder 
Judiciário.
* Antônio Felipe Moreira 
Barbosa
Escrevente de Cartório de 
Ilhéus /Formado em Filosofia 
e estudante do 6º período do 
curso de Direito.

A presidente do Sinpojud, Maria 
José Silva, juntamente com a 
diretora de assuntos sociais 
da entidade, Romilda Lima 
participaram do VI Encontro 
Nacional do Judiciário, nesta 
terça-feira (06) na capital 
sergipana.
A diretora de assuntos sociais do 
Sinpojud criticou: “Percebi que as 
metas confirmam um futuro onde 
se descarta a função do servidor, 
já que o aumento da  justiça 
virtual se torna uma realidade 
no país”.  Romilda informou que 
o cargo de oficial de justiça, em 
Sergipe já foi extinto.
Estavam presentes no encontro, 
presidentes dos tribunais 

brasileiros, além do Presidente 
do STF e CNJ, Joaquim Barbosa. 
De acordo com a presidente, 
a ocasião foi muito propícia 
para manter contato com 
as autoridades e inserir os 
servidores nas questões do 
judiciário nacional. “O Sinpojud 
tem o objetivo de representar 
e defender  a categoria nas 
discussões”, declarou Zezé.
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Arte : Daniel Viana - Sinpograph 

Nova Sede do Sinpojud

Se não fosse a presidente...

O processo de 18% do PCS já está ha um ano aguardando 
despacho para ir ao Supremo, como o responsável pelo setor 
jurídico não acompanhou o andamento processual, eu mesma 
tive que pressionar e finalmente segue para o Supremo. Depois 
falam que eu centralizo!

Verdade coletiva ou pretensão 
individual?
Em detrimento aos 

interesses meramente 
individuais, pessoas 
que se dizem “líderes”, 

desvirtuam a veracidade dos 
fatos, e expõem de maneira 
jocosa, problemas inerentes 
as suas pretensões de cunho 
pessoal, se esquecem de tratar 
da real causa do problema, que 
com certeza, envolve o coletivo 
e atinge tão somente a classe 
trabalhadora, e não apenas, 
pessoas que estão ocupando 
cargos em diretorias sindicais.

A união da burguesia pode ser 
abalada somente, pela união do 
proletariado. (Karl Marx.)

Uma frase que define de forma 
coerente, a postura que deve 
adotar toda, e qualquer entidade 
sindical que representa o 
trabalhador, quando em exercício 
laboral, pois, ao PODER, nada 
mais satisfatório que a classe 
trabalhadora, desgarrada, sem 
norte, se degladiando de forma 
destrutiva.
A ideia que pretensiosamente 
esta sendo divulgada, não 
cabe sequer uma atenção 
específica, pois, norteia apenas 
em acusações infundadas e 
inverídicas, entretanto, requer 
da própria classe trabalhadora, 
refletir, o porquê da motivação de 
alguns, imputar responsabilidades 
a outrem, que não seja de fato, o 
responsável pelo ato praticado, 
pois motivos não faltam, aqueles 
que fogem de forma veemente, 
do retorno às unidades de 
origem, e buscam utilizar meios 
abjetos e impróprios, para evitar 
enfrentar os transtornos diários 
que vivencia os trabalhadores 

do judiciário baiano, os quais 
suportam de maneira hábil, 
dedicada e sobre-humana, o 
caos nitidamente visível que se 
encontra a Justiça do Estado da 
Bahia.
A esses trabalhadores, o meu 
respeito, e reconhecimento 
do relevante valor que 
indiscutivelmente representa 
cada um dos trabalhadores 
do judiciário baiano, que 
desempenham suas funções 
em prol a manutenção dos 
atendimentos jurisdicionais do 
Estado da Bahia, aos métodos 
injustos, e covardes, adotados 
pelos “lideres” que vislumbram 
seus meros interesses, o meu 
repúdio, e aos que entendem 
que os meios justificam os fins, 
o meu sincero pesar, pois, ser 
justo é uma virtude que esta 
intrinsecamente ligada ao 
caráter, que é sinônimo do ser 
honesto e verdadeiro. Devemos 
LUTAR e que seja pelo direito, 
e fazer valer o nosso anseio 
de JUSTIÇA, e para conquistar, 
se faz necessário conter 
desmedidamente, o respeito e a 
dignidade, jamais, com ausência 
velada da verdade.

Só não vê quem não quer

As contas do Sinpojud sempre foram publicadas nos Jornais 
“Tribuna Livre” e no site da entidade. Só não vê quem não 
quer! Além disso, as contas são apresentadas ao Conselho 
Fiscal a cada 90 dias e após aprovadas são apresentadas e 
aprovadas pelo Conselho de Representantes e pela categoria 
nas Assembleias. Dizer que não há transparência nessa gestão 
realmente só pode ter interesses escusos por traz dessas 
acusações.

Eleições Sinpojud

Com as proximidades das eleições do Sinpojud já podemos 
perceber como a disputa está acirrada. Muitos candidatos  
jogam baixo para tentar um lugar ao sol. Se todo esse esforço 
tivesse o objetivo de defender os interesses da categoria, eu 
seria a primeira a aplaudir, mas cuidado! Têm galinha querendo 
encher o papo.

Por Jorge Cardoso - 
Diretor de Finanças 
e Convênios.


