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SINPOJUD forte nos 
19 anos de fundado 

Posse da Nova 
Diretoria Executiva 
foi aclamada
Presentes no auditório do 
SINPOJUD vários represen-
tantes classistas, aposentados, 
pensionistas e filiados, à posse 
da nova Diretoria Executiva do 
Sindicato que foi aclamada de 
pé. Discursos inflamados enal-
teceram os feitos do SINPO-
JUD que é referência sindical 
brasileira à esfera interna-
cional. A administração da 
presidente Zezé foi elogiada, 
principalmente  pelo aumento 
do número de filiados e do 
patrimônio da categoria. 

PÁGINA 2

Comarcas 
recebem visitas 

do SINPOJUD
PÁGINA 6

TL entrevista uma 
das fundadoras:

Libânia Torres 
PÁGINA 4

Tem muito que comemorar nos 19 anos. O SINPOJUD, através de sua nova diretoria executiva, traçou metas 
atingíveis para o triênio 2010-2013. A pauta de reivindicações ultrapassa 27 itens em busca de qualidade 
e melhoria aos servidores: saúde, segurança, reposições salariais, substituições e até mudança na Consti-
tuinte. É um aniversário com pompa de mais conquistas e lutas de uma categoria vencedora.

Diretoria Executiva do SINPOJUD, para o triênio 2010/2013, liderada pela presidente Maria José dos Santos Silva, “Zezé”, com maior responsabilidade

Federalização e democratização é tema do SINPOJUD no FSMT. PÁGINA 7 SINPOJUD marca presença na posse da Desa. Telma Brito no TJBA. PÁGINA 3Familiares na posse de Zezé
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Companheiros (as);

Com alegria e satisfação fui reeleita à 

presidência do SINPOJUD. Desta vez 

para o triênio 2010/2013 juntamente 

com uma Diretoria Executiva composta por 

oito competentes servidores. Fomos eleitos 

com 81% dos votos de maneira democrática. 

E é com essa mesma democracia que preten-       

demos lutar ainda mais pelos direitos da cate-

goria, contando com a experiência adquirida no 

decorrer dos últimos anos.

Para o triênio que se inicia e que perdurará até 

o ano de 2013, não pretendo dar continuidade 

e sim inovar, trazendo para o servidor dias me-

lhores através da dignidade e do respeito na 

profissão. Recordo-me dos dias em que iniciei 

minha trajetória aqui no SINPOJUD. Lembro-

me de quão árdua foram as nossas lutas e quão 

gratificantes nossas conquistas. 

Caminhamos juntos nas Assembleias, greves, 

reuniões e lutas contra as injustiças. Hoje, vejo 

a categoria dos Servidores do Poder Judiciário 

do Estado da Bahia como minha família e até 

mesmo o nome de cada um de vocês, tenho em 

minha memória.

Agradeço pela confiança depositada, em minha 

pessoa e em meu trabalho, nas urnas durante 

o processo eleitoral que me reelegeram ao ter-

ceiro mandato no SINPOJUD. Convido a todos 

para que nesta gestão exerçam a democracia 

plena e que ela esteja presente de maneira par-

ticipativa, pois sem vocês minha luta seria em 

vão.

Avante servidores, a luta continua!

Maria José Silva - Presidente do SINPOJUD

PALAVRA DA PRESIDENTE Diretoria do SINPOJUD eleita

DIRETORA-PRESIDENTE 
Maria José da Silva “Zezé”

Diretora de Assuntos 
Jurídicos -  Jaciara Cedraz
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vênios - Jorge Cardoso Dias

Diretor de Administração e 
Patrimônio - Jurandy S. Lima

Diretora de Secretaria - 
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Diretor de Mobilização e 
Formação  Sindical - Samuel 
Nonato 

Diretor de Imprensa e 
Divulgação - Zenildo Garcia 
de Castro

Diretora de Assuntos Sociais 
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Diretora de Assuntos 
Culturais e Desportivos - 
Alzira Apóstolo
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Posse TJBA

A posse da desembarga-
dora Telma Britto na 
presidência do Tribunal 
de Justiça do Estado da 

Bahia é um marco de esperança 
para o Judiciário baiano e, prin-
cipalmente, para os Servidores, 
no dia 8 de fevereiro. Na aber-
tura de seu pronunciamento, 
além de citar todos os nomes 
das autoridades presentes, 
mencionou Maria José da Silva, 
Zezé, presidente do SINPOJUD, 
como participante daquela 
mesa gestora, deixando claro 
que todas as questões relacio-
nadas ao interesse da categoria, 
a representante dos servidores 
terá participação nas decisões. 
É evidente de que as nego-
ciações por certo não serão de 
via única, porque a Desa. Telma 
Britto colocou à frente de tudo 
uma administração calcada pelo 
diálogo. No discurso de posse 
deu a entender expressando 
o orgulho do cargo e de seus 
mestres.
“Refleti muito sobre o que lhes 
falaria neste momento. Grandes 
líderes e grandes oradores me 
antecederam na Presidência 
desta Casa e deixaram expresso, 
em belas palavras, o papel 
histórico do Poder Judiciário 
baiano. Poderia tentar segui-los, 
possivelmente com algum êxito, 
tamanho é o acesso que temos, 
hoje, às informações. Mas, 
com certeza, não me mostraria 
inteira nem lhes tocaria a alma, 
fazendo vãs as palavras que pro-
ferisse. Optei, assim, por lhes 
falar com o coração. Dizer-lhes 
como vejo e como sinto o tão 
combalido Poder Judiciário da 
Bahia...”, falou inicialmente 
Telma Britto.
A presidente do TJBA disse 
que pedirá ajuda sempre que 
necessário às instâncias go-
vernamentais na esfera estadual 
e federal, assim como buscará 
apoio do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) para que possa au-

Telma Britto preside o TJBA

mentar o quadro de servidores 
e assessores para os magistra-
dos. Reconhece as dificuldades 
financeiras por conta da crise 
mundial, e com o apoio dos 
colegas vai levar aos poucos os 
serviços para a gestão do pró-
prio TJBA com ajuda de todos 
diante da “extinção do IPRAJ”. 
Foi enfática ao lembrar que a 
base da pirâmide do Judiciário 
são os magistrados e os servi-
dores, e assim fortalece a inde-
pendência do Judiciário.
“Contamos com apenas seiscen-
tos Juízes para uma população 
de mais de catorze milhões 
de habitantes, enquanto Rio 
Grande do Sul e Paraná, estados 
com menos de dez milhões e 
meio, têm setecentos e noventa 
e um, e setecentos e quinze 
Juízes, respectivamente. Ainda 

não há assessores para os Ma-
gistrados. É notória a defasagem 
do quadro de pessoal. Em 
descompasso com o aumento 
populacional e o crescimento da 
demanda, mantém-se estag-
nada a quantidade de Servi-
dores nas unidades judiciais e 
extrajudiciais. Muitos Ofícios e 
Serventias, apesar da ampliação 
do quadro definida na nova 
Lei de Organização Judiciária, 
sequer alcançam o número de 
Servidores previsto na legislação 
aprovada nos idos de 1979. 
Faltam-nos recursos para fazer 
frente às despesas com novas 
nomeações. Dificuldades orça-
mentárias nos mantêm enges-
sados”. Telma Britto encerrou 
seu pronunciamento citando o 
iluminado Chico Xavier.

Zezé, SINPO-
JUD,  cumpri-

mentou a 
presidente do 

TJBA, Desa. 
Telma Brito e a 

vice-presidente,   
Desa. Maria 

José Sales 
Pereira 

Nova mesa 
diretora do TJ

Desa. Silvia Zarif encerra gestão no 
Tribunal de Justiça sem deliberar 
pagamento de substituições

A Diretora de As-
suntos Jurídicos do 
SINPOJUD e mem-
bro da Comissão de 
Substituição, Jaciara 

Cedraz, informa que o relatório 
com os cálculos referentes ao 
pagamento das substituições foi 
entregue ao Superintendente 
do IPRAJ, Antônio Diamantino, 
no dia 28/01, para que ele 
encaminhasse à Presidente do 
TJBA, Des.ª Silvia Zarif, e que 
ela deliberasse o pagamento do 
passivo das substituições, que 
é matéria de decisão do Pedido 
de Providência n° 217 do CNJ, e 
garantia no início da sua gestão.
Depois de protocolado o 
relatório a presidente do SIN-
POJUD “Zezé” se reuniu com o 
Superintendente do Ipraj. Ele 
afirmou que havia fundo do DEA 
(Débitos de Exercícios Ante-
riores)  e que encaminharia ime-
diatamente o relatório à então 
presidente do TJBA, Desª Silvia 
Zarif. No entanto, ela encerrou 

1a. Vice-pres-
idente - Desa. 
Maria José Sales 
Pereira; 2a. Vice-
presidente - Desa. 
Lealdina Torreão. 
Corregedor-Geral - 
Des. Jerônimo dos 
Santos; Correge-
dora das Comarcas 
do Interior - Desa. 
Lícia Carvalho.

sua gestão sem autorizar os 
referidos pagamentos.Durante 
as negociações, os Sindicatos já 
apontaram concordância com 
o parcelamento do montante 
do débito. Os membros da 
Comissão continuarão com os 
trabalhos, pois existem proces-
sos que ainda não foram calcu-
lados por falta de
documentação, fato que a 
comissão já providenciou notifi-
cação pessoal aos servidores. 
Qualquer informação sobre o 
andamento do processo deverá 
ser adquirida pelo email: comis-
saodesubstituicao@yahoo.
com.br, mediante indicação do 
nome, cadastro e comarca do 
servidor.

Juiz do CNJ visita 
SINPOJUD para 

apresentação do 
Programa Integrar

O Juiz de Direito convo-
cado pelo Conselho 
Nacional de Justiça 
– CNJ, Dr. Julio Cezar 

Mendes Garcez, apresentou, 
durante o 1º Conselho de Re-  
presentantes de Delegados 
Sindicais do SINPOJUD, no dia 
3 de janeiro no Auditório do 
SINPOJUD, o Programa Inte-
grar. Ele destacou as ações 
possíveis: “o Programa Inte-
grar abriu portas e possibilitou 
diálogo em diversos Tribunais 
do Brasil”. O Juiz pediu que 
os servidores conhecessem 
melhor o Programa e acredi-
tassem que o programa é um 
bem para a comunidade do ju-
diciário e à população. 
A presidente do SINPOJUD, 
Maria José Silva, “Zezé”, pa-
rabenizou a equipe do CNJ 
responsável pelo Programa In-
tegrar. Mas disse que o TJBA,  
criou adversidades promo -           
vendo confusão e desrespeito 
para com os servidores das 
comarcas do interior que vie-
ram para a capital participar 

do Programa, e foram colo-
cados para trabalhar em mu-
tirões nos cartórios da capital, 
sem o devido pagamento de 
suas diárias. 
Zezé esclareceu que quando 
foi informada de tal situação, 
imediatamente pressionou 
o TJ, juntamente com todos 
os servidores prejudicados 
até então, e se dirigiu para 
o Tribunal ao encontro das 
Coordenadoras do Programa 
Integrar na Bahia, e ao Dire-
tor Administrativo e tomou as 
devidas providências. “Após 
horas de reunião, consegui 
que as diárias fossem pagas e 
os tíquetes-refeições também 
liberados, esses na mesma 
hora”, afirmou Zezé.
O juiz Julio Cezar Mendes 
Garcez se ofereceu para re-
tornar ao sindicato, propondo 
debate sobre o programa e 
pediu a participação de todos 
no Integrar.
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NOTA - Hoje, 9 de fevereiro, 
um dia após a posse da presi-
dente do TJBA, Zezé apresen-
tou proposta de pagamento 
das substituições à desem-
bargadora Telma Britto.

Contracheque de janeiro sem redutor
Os servidores foram surpreendidos em seus contracheques de janeiro de 2010. Foi retirado o redutor 
do PCS sem explicações, tampouco “aviso prévio” nem da presidência do TJ, muito menos pelo Con-
selho de Administração do IPRAJ. Os servidores realmente criticam em sua maioria esse redutor, mas 
pior é a desinformação de tal atitude. Alguns servidores afirmam que o redutor trazia problemas, mas 
a retirada dele causou estranheza como um todo. É mais do que necessário explicação convincente 
sobre a razão da retirada do redutor, apesar de que um espelho de cálculo para cada um entender de 
como se chegou ao seu valor individual está disponibilizado num ícone do RHnet do TJ. Zezé oficiou à 
presidência do Tribunal, solicitando esclarecimentos sobre tal decisão.
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ENTREVISTA
LIBÂNIA TORRES

(...boa noite!...)

Tribuna Livre - Quanto tempo 
na Diretoria do SINPOJUD?
Libânia Torres – Substitui numa 
época meio conturbada do 
Sindicato um diretor em 2008, 
e fiquei até o final do triênio 
2007/2010 como Diretora de 
Cultura e Desportos. 
TL – O que trouxe mais alegria 
no SINPOJUD?
LIBÂNIA – Olha, é uma questão 
até delicada. Porque entrei 
numa época conturbada. Agora 
ter continuado a caminhada e 
superar os obstáculos até o fim 
do mandato posso considerar 
uma alegria, pois vou continuar 
com os objetivos que me fi-
zeram sindicalista. Chegar a par-
ticipar da direção do SINPOJUD 
é uma realização de um sonho.
TL – Quando entrou na luta 
sindical?
LIBÂNIA – Posso dizer que sou 
fundadora do sindicato, porque 
participei dos estudos da 
formação do SINPOJUD desde 
abril de 1990. Antes existia 
uma associação. Venho, então, 
participando como suplente, 
conselho fiscal etc. desde 1991, 
e recentemente na diretoria.
TL – Trabalha em qual Comarca 
e qual a função?
LIBÂNIA – Comarca de Curaçá, 
como Escrivã dos Direitos Cíveis. 

Boa noite! Expressão de cumprimento transmitindo alegria, aproximação, solidarie-
dade e um grande prazer de viver. Esse jargão diário, tanto pela manhã quanto pela 
tarde trouxe alegria para os colegas e amigos da categoria, desde as primeiras conver-
sas com formalidades (assim exigiu que colocasse no texto) da mudança de associação 
para a fundação do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia já 
no ano de 1991. Na luta sindical, mesmo antes da criação do SINPOJUD, Libânia Torres 
está envolvida desde sempre com o sindicato e os anseios da categoria desde essa 
época. Alegre, companheira, astuta, postura sindical a altura de uma baiana que sabe 
o que quer, ela deu uma pequena entrevista ao jornal TRIBUNA LIVRE.

Mas desde o ano de 2001 estou 
à disposição da categoria. 
Estava lotada na 2ª. Vara Suma-
riante. Vou entrar de licença 
prêmio e férias.
TL – Sua saída do Sindicato 
(diretoria) significa ficar de fora 
da luta sindical?
LIBÂNIA – Não! De forma 
alguma. É fundamental buscar a 
politização da categoria e a sua 
conscientização para que lutem 
por seus direitos. Questiono o 
fato de que a categoria, em sua 
maioria, só pensar no dinheiro 
porque devem buscar o prin-
cipal que é qualidade de vida, 
saúde, melhoria do espaço onde 
trabalham, mais tempo com 
a família e aproximação aos 
colegas de trabalho denotando 
melhor convívio.
TL – A nova diretoria tem 
muitas lutas à frente. Qual é o 
procedimento para conseguir 

passar por todas elas?
LIBÂNIA – A nova diretoria do 
Sindicato deve manter o prumo 
pelos direitos da categoria res-
peitando a entidade e, fazendo 
do SINPOJUD, a casa principal 
dos seus associados, abrindo as 
portas para receber a categoria, 
seus associados e àqueles que 
querem vir como “guerreiros” 
da entidade.
TL – Projetos a curto, médio e 
longo prazos?
LIBÂNIA – Primeiro a licença 
prêmio e as férias em Curaçá 
e Salvador. A médio prazo 
permanecer nas bases, e depois 
continuar a luta e vir a par-
ticipar de uma nova gestão do 
Sindicato no triênio 2013/2016, 
e depois dar continuidade a vida 
política em minha região.
TL – Me fale sobre família 
pessoal e a formada entre os 
colegas de trabalho e do sindi-
calismo?
LIBÂNIA – Tenho três filhos 
maravilhosos: Rafael, Daniel e 
a Carolina que já me deu duas 
netas: Letícia Evelyn e Anne 
Beatriz e o meu genro Valter. 
Ressalto a minha primeira casa 
em Salvador, 2ª. Vara Espe-
cializada Criminal que fiquei 
durante cinco anos. Lá encon-
trei realmente um local familiar, 

com muitos amigos. Vou citar 
alguns nomes que me vem a 
cabeça agora, vou tentar não 
esquecer nenhum deles: Nara 
Cristina, Sandra Lima Verde, 
Sandra Moreira, Mariana Félix, 
Tiago, Cleonice e tantos outros.
TL – Você é muito querida 
pelo jargão “boa noite”. Como 
surgiu?
LIBÂNIA – Digo sempre quando 

encontro os amigos que sou 
de Curaçá/Bahia/Brasil. A 
expressão “boa noite” surgiu 
de uma brincadeira. Passo as 
noites bem e quero que pela 
manhã ou a tarde, a qualquer 
hora quando encontro as pes-
soas que elas sintam a mesma 
alegria...
TL – Para finalizar qual é o seu 
“boa noite”?
LIBÂNIA – Dou “boa noite” aos 
colegas que compõem a nova 
diretoria do sindicato. Acredito 
na nova composição. E entendo 
que essa diretoria chega a um 
fechamento de ciclo de grandes 
conquistas. Vejo que essa dire-
toria eleita tem experiência e 
traz um novo tempo à catego-
ria. Então, “boa noite” a todos!

Digo sempre quando 
encontro os amigos 
que sou de Curaçá/
Bahia/Brasil. A 
expressão “boa 
noite” surgiu de uma 
brincadeira.

Tenho três filhos 
maravilhosos: Rafael, 
Daniel e a Carolina 
que me deu duas 
netas: Letícia Evelyn e 
Anne Beatriz e o meu 
genro Valter. 
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O Escrivão da 23ª Vara Cí-
vel do Fórum Ruy Barbosa, 
Eloísio Francisco Santos (67 
anos), ingressou no Judiciário 
no ano de 1957 completando 
52 anos no Judiciário. Sua 
história se confunde com a 
do próprio Fórum Ruy Barbo-
sa, que em 2009 completou 
60 anos de fundação.

A 11ª. Edição do Miss Bahia 
3ª. Idade levou a candidata 
do SINPOJUD, Oficial de 
Justiça na ativa do quadro de 
servidores da capital, Maria 
de Lourdes Lins, a ganhar o 
título de Miss Simpatia Ba-
hia 2009. Ela foi eleita pelas 
colegas concorrentes do con-
curso Miss Bahia. 

Maria de Lourdes Soares, 
conhecida como Mariinha do 
Fórum da Comarca de Pal-
meiras, localizada na Chapa-
da Diamantina, tem 80 anos 
de vida e diz ter orgulho do 
seu trabalho. “Só me aposen-
tei porque não tinha jeito, 
senão estaria trabalhando 
até hoje”, insiste. Nomeada 
como primeira ‘oficiala’ 
de justiça do Brasil, Mari-
inha ainda trabalha fazendo 
caridade na Creche Otacílio 

Chaves, instituição fundada 
por ela.  A creche de Maria 
de Lourdes abriga crianças 
carentes em sua cidade natal.

O motorista do Setor Social 
do SINPOJUD, Milton Souza, 
presta serviço desde 2006. 
Trabalha levando servidores 
adoentados para consultas 
em clínicas e hospitais da 
capital. Milton afirma que 
ouve muitos desabafos. Não 
se queixa, pois sua profissão 
é ativa e oferece ajuda às 
pessoas.

Antiguidade é posto, sim!

Raimundo Resende, 68 anos, 
da Comarca de Paulo Afonso 
é o mais antigo e querido, 41 
anos dedicados ao fórum no 
Cartório da 1a. Vara Cível, 
pretende trabalhar até aos 
70 anos de idade.  Raimun-
do, na foto ao lado com Zezé.

AMAB tem nova presidente

A Presidente do SIN-
POJUD, Maria José 
Silva “Zezé”, partic-
ipou da solenidade 

de posse da mesa diretora da 
Associação dos Magistrados 
da Bahia – AMAB, que ocorreu 
no dia 06 de fevereiro do cor-
rente ano, no Salão Nobre do 
Fórum Ruy Barbosa.
A presidente eleita, Juíza 
Nartir Dantas Weber, tem 
19 anos de magistratura. A 
mesa diretora da AMAB está 
composta pelos seguintes 
membros, que irão gerir a 
Associação no período de 
2010/2011: Juiz Freddy Pitta 
Lima é o primeiro vice-presi-
dente e o segundo vice-presi-
dente, Juiz Anderson de Souza 
Bastos.
Em discurso, a presidente, 
Juíza Nartir Weber enfatizou 
o papel dos magistrados na 

formação de um judiciário 
de respeito. “O Judiciário 
precisa ser forte e respei-
tado para poder ser efetivo 
e o magistrado precisa estar 
consciente da sua importância 
para a garantia dos direitos 
dos cidadãos e para manter 

os princípios constitucionais 
vigentes num estado Demo-                     
crático de Direito, valo-
rizando ele próprio a sua 
profissão, enquanto membro 
da sociedade, dedicando-se 
com ética e integridade a car-
reira que abraçou”, concluiu.

Presidente do TJ reúne-se com 
juízes assessores e trata do IPRAJ
Logo após sua posse no 
cargo de presidente do TJBA, 
Telma Britto reuniu-se em seu 
gabinete com juízes asses-
sores, para discutir pontos do 
regimento interno, e estudar 
as medidas a serem tomadas 
pela administração, dentro do 
programa traçado para sua 
gestão, como a assinatura do 
Decreto Judiciário 31, pu-
blicado no Diário Eletrônico 
Judiciário de hoje (09/02), 
tratando da transferência das 
atividades do Poder Judiciário 
desenvolvidas pelo Instituto 
Pedro Ribeiro de Adminis-
tração Judiciária (Ipraj).
A presidente do TJBA, Telma 
Britto, assinou o Decreto que 
dispõe sobre a transferên-
cia das atividades do Poder 
Judiciário desenvolvidas pelo 
Instituto Pedro Ribeiro de 
Administração Judiciária. Que 
são:
Proibir a utilização da logo-
marca do IPRAJ nas depen-
dências, bens móveis, de uso 
permanente ou de consumo, e 
imóveis utilizados pelo Poder 
Judiciário da Bahia.
Considerar dissolvido o 

Conselho de Administração do 
IPRAJ, determinando que as 
contas sejam prestadas e repas-
sados o material e a documen-
tação, provisoriamente, ao Dire-
tor Administrativo do Tribunal 
de Justiça.
Transferir para a Consultoria da 
Presidência do Tribunal as ativi-
dades ora desenvolvidas pela 
Procuradoria Jurídica do IPRAJ, 
determinando à Procuradora 
Chefe que, em setenta e duas 
(72) horas, preste as contas 
necessárias e repasse toda a 
documentação e o material sob 
sua guarda.
Transferir para a Assessoria de 
Planejamento do Tribunal as 
atividades ora desenvolvidas 
pela Assessoria de Planejamen-
to do IPRAJ, determinando ao 
Assessor Chefe que, em setenta 
e duas (72) horas, preste as con-
tas necessárias e repasse toda a 
documentação e o material sob 
sua guarda.
Transferir para a Assessoria de 
Comunicação Social do Tribu-
nal de Justiça as atividades ora 
desenvolvidas pela Assessoria 
de Comunicação Social do 
IPRAJ, determinando à Asses-

sora Chefe que, em setenta e 
duas (72) horas, preste as con-
tas necessárias e repasse toda 
a documentação e o material 
sob sua guarda.
Determinar que o Diretor 
Administrativo do Tribunal de 
Justiça apresente, em setenta 
e duas (72) horas, plano para 
transferência de todos os se-
tores subordinados à sua uni-
dade no projeto encaminhado 
à Assembléia Legislativa.
Determinar que a Comissão 
de Informática apresente, em 
setenta e duas (72) horas, 
plano para transferência de 
todos os setores subordinados 
à Diretoria de Tecnologia da 
Informação e Modernização 
no projeto encaminhado à As-
sembleia Legislativa.
Determinar que a Assessoria 
de Planejamento do Tribu-
nal apresente, em setenta e 
duas (72) horas, plano para 
instalação de todos os setores 
subordinados à Diretoria de 
Planejamento e Orçamento no 
projeto encaminhado à Assem-
bleia Legislativa.
E decretou revogadas todas as 
disposições em contrário.

Magistrados elegem nova presidente da AMAB



Comarcas recebem SINPOJUD
O SINPOJUD atento às 

necessidades de todos 
os filiados do sindicato e tra-
balhadores do Poder Judiciário 
iniciou uma série de encon-
tros regionais e de seminários. 
O propósito é de interação 
visitando as comarcas para ver 

e conhecer de perto, não só 
problemas, mas obter ideias e 
soluções dos servidores locais 
e das comarcas circunvizinhas. 
Foram destacados diretores 
e profissionais que traba-
lham no SINPOJUD. Todos  
os encontros e seminários 

proporcionaram informações 
importantes, ideias e reivin-
dicações além de informes 
do trabalho do SINPOJUD em 
prol da categoria.
À interação, agora, 
tem mais uma 
ferramenta: o site do sindi-

cato www.sinpojud.org.br 
que tende a aproximar os 
servidores, porque nele o 
servidor pode fazer comentá-
rios das matérias veiculadas, 
cadastrar-se no “Newsletter” 
e receber as últimas notícias 
veiculadas no site. 

Trabalho, saúde e cidadania chega às cidades-polo

O SINPOJUD - Sindi-
cato dos Servidores 
do Poder Judiciário 

levou o Seminário Trabalho, 
Saúde e Cidadania há várias 
cidades-polo da Bahia. Teve 
repercussão nobre entre os 
trabalhadores das comarcas 
de Barreiras, Ilhéus, Paulo 
Afonso, Vitória da Conquista e 
Juazeiro. Há a possibilidade de 
outras comarcas receberem o 
seminário que tem levantado 
questões sobre o adoecimen-
to do judiciário: profissionais 
e o próprio cartório que está 
abandonado. A diretoria do 
SINPOJUD conta com a partici-
pação importante do profes-
sor e pesquisador da Univer-
sidade Federal do Estado de 

São Paulo, Dr. Herval Pina, 
que conduz os seminários com 
leitura de capítulos do livro de 
sua autoria “Os Operários do 
Direito”, resultado de estudos 
feitos na base do SINJUSC - 
Sindicato dos Servidores do 
Poder Judiciário de Santa 
Catarina.

REGIONAL

O diretor de Mobili-
zação e Formação 
Sindical do SINPO-

JUD, Samuel Nonato, foi às 
comarcas de Boa Vista do 
Tupim, Presidente Dutra e 
João Dourado representando 
a presidente do sindicato 
Maria José da Silva, entre 
os dias 11 a 14 de janeiro.  
Nesses locais a presidente 
do Tribunal de Justiça, 
desembargadora Silvia Zarif, 
inaugurou fóruns em novos 
prédios, construídos pela 
Gerência de Projetos e Obras 
e na oportunidade registrou a 
presença do SINPOJUD.
Samuel Nonato conversou 
com os servidores dessas 
comarcas sobre as principais 
reivindicações e tirou dúvidas 
quanto a PEC 190/07, indeni-
zação dos transportes para 
oficiais de justiça, correção 
inflacionária, substituição e 
revisão do plano de carreira. 
A visita às instalações dos 
fóruns, principalmente as 
antigas, é o início de um pro-
grama estratégico da nova 
diretoria executiva do Sindi-
cato que tem o objetivo de ir 
a todas as comarcas antes do 
término da atual gestão.
O diretor de Mobilização e 
Formação Sindical do SINPO-
JUD foi também às comarcas 
de Irecê, São Gabriel e Jus-
sara. 

Dr. Herval Pina ladeado pela presidente Zezé e diretores do Sindicato
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Diretoria inicia 
programa 
estratégico de 
visitas

As reivindicações e reclamos 
se equivalem na Bahia em 
outros estados. A LER (Lesão 
por Esforço Repetitivo), 
excesso de trabalho, espaço 
físico inadequado, excesso 
de doenças provocadas pelo 
manuseio dos livros velhos e 
autoritarismo etc. 

SINPOJUD em SC
Jaciara Cedraz representou 
o SINPOJUD em encontro 
na cidade de Florianópo-
lis a convite do Sindicato 
dos Servidores do Poder Ju-
diciário de Santa Catarina – 
SINJUSC, ocorrido dia 23/01. 
A criação de um projeto de 
formação e atuação sindical 
na base foi o tema. O foco 
da proposta está nas re-
lações sociais de trabalho e 
suas transformações com os 
impactos causados na vida 
e no controle do trabalho a 
partir da informatização, e 
virtualização dos processos. 
O objetivo é levar o Sindicato 
para dentro dos locais de tra-
balho, ampliando a partici-
pação dos servidores nas dis-
cussões acerca do trabalho.

COMARCA DE ENCRUZILHADA
Representante 
Joelma Oliveira Souza
Escrevente há quatro anos
“Seminário maravilhoso onde 
tive bom aproveitamento no 
sentido de discutir questões 
como as doenças provocadas e 
adquiridas no local de trabalho. 
O SINPOJUD deve continuar 
nesse caminho criando possibi-
lidades de debates”.

VITÓRIA DA CONQUISTA
Representante 
Vicente Côrtes
Oficial de Justiça há 20 anos e 
Delegado Sindical
“É de grande importância ter-
mos acesso ao seminário desse 
porte, em que aborda como 
tema principal a saúde do 
servidor do poder judiciário. 
É interessante que tenhamos 
curso de capacitação”.

Nos dias 13, 14, 15 de janeiro 
o Diretor de Finanças do SIN-
POJUD, Jorge Cardoso Dias, 
compareceu às Comarcas de 
Mundo Novo e ao Distrito 
Judiciário de Tapiramutá, Piri-
tiba, e no dia 16 (sexta-feira), 
ainda representando a presi-
dente do Sindicato, Maria 
José da Silva “Zezé”, com-
pareceu também à Comarca 
de Miguel Calmon.
Em reunião com os servidores 
foram debatidos vários temas 
de interesse da categoria, 
com destaque para as Subs-
tituições, o Projeto da PEC 
190/07, o Projeto do CNJ 
que majora em duas horas 
a carga horária e o Projeto 

SINPOJUD vai às comarcas de Mundo 

Novo, Piritiba e Miguel Calmon

de Privatização dos Cartórios 
Extrajudiciais e a emissão das 
novas Certidões de Nascimen-
to, Casamento e Óbito, em 
cumprimento à Resolução do 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ). Jorge Cardoso apresen-
tou a posição do SINPOJUD e 
deu possibilidades para que 
os servidores tirassem dúvidas 
quanto às certidões no site do 
Sindicato.



FSMT

Os cartórios do 1º e 2º ofícios de Registro de Imóveis e Hipoteca localizados na Fundação Politéc-
nica em Salvador estão em péssimas condições de trabalho. Os servidores pedem socorro. 80% 
deles apresentam problemas respiratórios, de pele e até mesmo vêm sofrendo de depressão e 
insônia. 
Os livros de registro estão mofados, rasgados, servem como ninhos de cupins, há pouca venti-
lação, falta pessoal e material. Além disso, os servidores sofrem também com a não informatiza-
ção. Como consequência, muitos ainda manuseiam máquinas de datilografia.
O Diretor do SINPOJUD durante blitz do Sindicato naqueles cartórios constatou que as con-
dições de trabalho são subumanas.“Os livros de registro estão com ninhos de cupim e os 
servidores usam parte de seus salários para comprar o veneno para matar o inseto ‘social’’’,  
conclui o diretor. Um servidor - preferiu não se identificar com medo de retaliações de “cima”-, 
atribui esse quadro à questão da privatização e ressaltou: “o período de transição entre a esta-
tização e privatização deixa os cartórios em total abandono pelo TJBA”.

Servidores do Cartório Extrajudicial da 
Fundação Politécnica pedem socorro
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O SINPOJUD promoveu 
no dia 31 de janeiro, 
mesa redonda par-

ticipando da programação 
do Fórum Social Mundial 
Temático (FSMT) com o tema 
“Federalização e Democrati-
zação do Poder Judiciário”. 
A mesa foi composta pelos 
Diretores do sindicato Jaciara 
Cedraz (Assuntos Jurídicos), 
Samuel Nonato, (Mobiliza-
ção e Formação Sindical) e 
Alzira Apóstolo (Cultura e 
Desportos) que receberam 
os convidados Deputada Fe-
deral Alice Portugal, o Juiz de 
Direito da Comarca de Coité, 
Dr. Gerivaldo Alves Neiva, 
representando a AMAB – As-
sociação dos Magistrados da 
Bahia e o Diretor do Sindicato 
do Judiciário do Amapá - SIN-
JAP, José Cleantro Nobre.
O Dr. Gerivaldo Neiva ques-

tionou a ausência de re-
presentantes do Tribunal de 
Justiça, Ministério Público e 
da Corregedoria num evento 
“deste porte cujo tema 
proposto discute a demo-
cratização no judiciário, tão 
necessária e pertinente a 
este Poder”, e propôs a todos 
que “repensem, hoje, qual o 

Judiciário que queremos?”
José Cleantro Nobre, do 
SINJAP, empolgado com a 
palestra de Alice Portugal, 
disse que iria mudar seu título 
de eleitor para a Bahia e que 
levava para seu estado uma 
riqueza muito grande apren-
dida no SINPOJUD. Ainda brin-
cou dizendo que “a população 
do Amapá está devolvendo o 
senador José Sarney para o 
Maranhão”.
Finalizando o evento Jaciara 
Cedraz doou para o Juiz de 
Direito Gerivaldo Neiva, e à 
deputada federal Alice Portu-
gal, os livros “O Juiz sem Toga” 
e “Os operários do direito”, 
ambos de autoria do médico 
Herval Pina, coordenador 
dos seminários do SINPOJUD 
“Trabalho, saúde e cidada-
nia” levados às cidades-polo 
baianas. 

Federalização e democratização tema no FSMT
“...Personagem acorda do século 

passado e encontra hoje, Sec. XXI, três

 instituições iguais às da sua época...”

A deputada federal, mesmo cansada, disse que não poderia 
deixar de estar presente a um chamamento da categoria do 
judiciário. “O SINPOJUD caminha a passos largos e chegará à 
federalização com as práticas democráticas de seus diretores e 
da categoria, às quais me coloco à disposição sempre, pois já foi 
aprovada a PEC 190/07 e criada uma comissão no Congresso. 
“Aproveito a oportunidade para convidar o Juiz de Direito 
Gerivaldo Neiva, a participar da Comissão, pois sua presença 
somará muito em prol da democratização e federalização do 
Judiciário”.

“Igreja, Educação e Judiciário são três coisas que um perso-
nagem imaginário do século passado, década de 10, encontraria 
iguais, totalmente iguais, se acordasse hoje”. Assim acendeu 
a platéia no Fórum Social Mundial Temático, em mesa eviden-
ciada pelo SINPOJUD com o tema Federalização e Democratiza-
ção do Judiciário, o repesentante da AMAB, o juiz de Direito na 
Comarca de Conceição do Coité, Gerivaldo Alves Neiva. Segun-
do o Dr. Gerivaldo Neiva talvez nas grandes capitais a mudança 
na educação tenha sido a do giz pelo pincel Pilot. As faculdades 
de direito têm formado “verdadeiros pinguaios” (mistura de 
pinguim com papagaio - referindo-se aos tailleurs, das meni-
nas,  e os ternos pretos bem cortados dos recém-formados 
circulando pelos fóruns; e a fala, que é a repetição decorada de 
renomados magistrados e/ou advogados).

Alice disse que sua luta intensifica para que a PEC 190/07 seja aprovada

O juiz questionou: “qual é o Judiciário que queremos? Repensem!”



O Projeto de Lei nº 
18.324/09 que versa 
sobre a Privatização dos 

Cartórios Extrajudiciais tramita 
na Assembleia Legislativa. Após 
três audiências públicas no mês 
de novembro, os deputados en-
contram dificuldades na votação 
do Projeto, devido, também, 
às queixas apresentadas pelos 
titulares dos cartórios em con-
comitância e representatividade 
do Sindicato dos Servidores do 
Poder Judiciário do Estado da 
Bahia – SINPOJUD.
O Sindicato elaborou emen-
das para os artigos 80 e 81 do 
referido Projeto. As emendas 
versam sobre o direito de opção 
à privatização dos cartórios. Na 
primeira Audiência Pública a 
presidente do SINPOJUD, Maria 
José Silva “Zezé”, entregou cópi-
as das emendas aos deputados 

PRIVATIZAÇÃO DOS CARTÓRIOS

Audiências na AL asseguram 
direito dos Extrajudiciais

da AL para serem analisadas.
O Juiz Federal, Dirley Cunha, 
falou sobre a legitimidade do 
direito a opção dos titulares 
assumirem a delegação do 
cartório ou permanecer como 
titulares até a vacância. 
Na questão orçamentária da pri-
vatização, os senhores Antônio 
Diamantino (IPRAJ), e o técnico 
da autarquia, Radamés Sam-
paio, apresentaram relatório 
técnico contendo dados orça-
mentários do judiciário.
José Valdice Sales, indicado pe-
los titulares dos cartórios extra-
judiciais, apresentou relatório 
técnico detalhado acerca da 
viabilidade de implantação da 
privatização e discordou dos 
dados apresentados pelo IPRAJ, 
dizendo que “para mim o IPRAJ 
misturou os gastos de pessoal 
com os de custeio. Uma coisa 

difere da outra”. Ele participou 
da Audiência (terceira), porque 
foi nomeado no dia 20/11 por 
uma Comissão de Titulares de 
Cartórios Extrajudiciais para 
coletar informações de ordem 
financeira junto ao IPRAJ, TJBA 
e IBGE e representar esses titu-
lares durante a Audiência.
Zezé pediu ainda que o Projeto 
e suas emendas fossem ana-
lisados pelos deputados com 
cuidado e afirmou: “os depu-
tados têm que trabalhar pela 
sociedade dentro da realidade 
existente”, afirmou. Ressaltou 
ainda que não se deve pensar 
em fechar nenhum cartório, 
pois a população sofre em 
consequência da desestru-
turação e com a má qualidade 
de trabalho, pois os servidores 
vêm sofrendo pressão, doenças 
respiratórias, alergias dentro 
dos cartórios sucateados e aten-  
dem filas enormes sem que haja 
servidores suficientes para a 
demanda.
 O processo de privatização dos 
Cartórios Extrajudiciais pode 
ser consultado pelos telefones 
(75) 3489-4380, 9966-1992 ou 
8856-0042. Também pelo e-mail 
de privatização: cartoriosextra-
judiciais@yahoo.com.br e o da 
servidora Lidia Verena Matos 
Lopes - verenna2@uol.com.br.
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Aposentados e 
pensionistas vão 
acionar governo 

Na Assembleia Geral 
Extraordinária 
convocada pela 
Diretoria Executiva 

para o dia 22/01, sexta-feira, 
na parte da manhã (a partir 
de 9h30), em única convo-
cação, os pensionistas filiados 
compareceram ao Salão do 
Júri, no Fórum Ruy Barbosa, 
para a ‘propositura de me-
dida judicial contra o Estado 
da Bahia com a finalidade de 
buscar revisão de benefício de 
pensão por morte’.
A presidente do SINPOJUD, 
Maria José Silva, Zezé, infor-
mou que o Sindicato já tinha 

resolvido todas as pendências 
e os empecilhos colocados 
pela Secretaria de Adminis-
tração da Bahia – SAEB. E o 
Governo do Estado ainda não 
cumpre a Lei da Integralidade 
- Lei 6.915/95 -, que garante 
aos pensionistas o pagamento 
do salário “integral” do servi-
dor, se vivo fosse.
Diante dos fatos foi aberta 
votação para ser impetrada 
ação judicial contra o Governo 
do Estado, do Sr. Jacques 
Wagner. Essa proposta, após 
votação em plenária, foi 
aceita por unanimidade pelos 
pensionistas e aposentados.  

À       EVELIA  R
A presidente do SINPOJUD tomou conhecimento que no 
TJBA existem 35 marajás. Recebem salários vultosos. Zezé 
não vai ficar omissa. Levará ao conhecimento do CNJ e espe-
ra que a nova Mesa Diretora tome as providências cabíveis.

 $$$$
A Diretoria Executiva do SINPOJUD está de olho no auxílio 
moradia que alguns magistrados vão receber: é uma “grana 
preta”. $$$$ A presidente do Sindicato tem memória muito 
boa. Avisa que há Lei que incorpora parcela de equivalência: 
“o tal do PAE”! Zezé lembra, também, que há decisão do 
Supremo Tribunal Federal em ação do SINPOJUD mandando 
vender as casas dos magistrados. Mas, descumprindo a 
decisão do STF foi enviado projeto à Assembleia Legislativa 
autorizando que os magistrados colaborassem apenas com 
quantia ínfima. 
Eles, os juízes, têm ao seu dispor luz, água, telefone e até 
construção de muro para evitar o “pula-pula” de seus ca-
chorros para que se acomodem nos seus cantinhos...
Para surpresa de todos, esses magistrados que têm moradia 
gratuita estão agora recebendo muito dinheiro do TJBA. 
Vamos pedir esclarecimento ao CNJ...

Aposentados e 
pensionistas aprovam 

medida contra governo 
baiano

A Diretoria Executiva do SINPOJUD enviou ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) documentação 
referente à decisão publicada no DOU no dia 22 de janeiro, prolatada pelo Ministro Gilson Dipp, 
no Pedido de Providência 38441, impugnação à relação provisória de vacância da Corregedoria 
Nacional por estarem declaradas cargos vagos de serventias providas por servidores concursa-
dos. 
No dia 11 de fevereiro a presidente do SINPOJUD, Maria José da Silva, Zezé, tem agendada re-
união em Brasília com o Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, Ricardo Cunha Chimenti 
para tratar desse assunto pessoalmente.
O CNJ também estabeleceu o prazo de 120 dias para que o Tribunal baiano elabore plano e 
cronograma para efetivar a privatização, que serão acompanhados pela Comissão de Estatísticas 
e Gestão Estratégica do Conselho. Tão logo essa medida foi publicada no Diário Oficial da União o 
sindicato tomou as devidas providências. 
A pesquisa mostra que a Bahia é um dos Estados que ainda possui grande número de cartórios 
estatizados. Dos 1.158 cartórios que ficaram vagos após a promulgação da Constituição, em 
1988, há 957 estatizados e apenas 26 privados
A decisão foi tomada por unanimidade pelo plenário do CNJ na sessão de 21/10 e foi encamin-
hada à Procuradoria-Geral da República para garantir o cumprimento da Constituição que esta-
belece a privatização dos serviços notariais e de registro. 

SINPOJUD entrega documentação dos extrajudiciais ao CNJ


