
Jornal N º 95 - Set e Out de 2011- Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia - SINPOJUD 

JORNAL - Site: www.sinpojud.org.br

Categoria ganha representatividade internacional

Confederação Latinoamericana elege primeira mulher como presidente

JURÍDICO

Confira as ações do Sinpojud 
sobre acúmulo de cargos, 
agregação de comarcas e 
pagamento do passivo das 
substituições.

PEC 190/2007
Seminário nacional em Brasília 
incentiva deputados a incluirem 
matéria na Ordem do Dia. 
Conheça os deputados que 
apoiam a Proposta de Emenda 
Constitucional 190/07.

com eleição de Zezé para presidente da CLTPJ
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Nova mesa diretora da CLTPJ O 10º Congresso Latinoamericano 
realizado em Brasília discute 
questões do judiciário, através 
da troca de experiências com 
representantes da América Latina 
e Portugal.

"  Agradeço à categoria. Pretendo contribuir 
para construção de um judiciário melhor com 
dignidade e respeito ao trabalhador da justiça. 
Zezé/2011.

Seminário sobre privatização de cartórios extrajudiciais 
promovido pelo Sinpojud atrai titulares de todo o estado.

CLIENTE C
O Procedimento de Controle 
Administrativo que tramitava no 
Conselho Nacional de Justiça 
foi arquivado no último dia 
16 de outubro, uma vitória da 
categoria.

AÇÃO JUDICIAL
O Sinpojud ganha ação judicial 
que garante aposentadoria 
especial por insalubridade aos 
servidores da gráfica e sindicato 
vai requerer extensão do 
benefício.
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“A falta de justiça é o grande mal 
da nossa terra, o mal dos males, 
a origem de todas as nossas 
infelicidades, a fonte de todo 
nosso descrédito, é a miséria 
suprema desta pobre nação. (...) 
A injustiça, Senhores, desanima 
o trabalho, a honestidade, o 
bem” (Por Rui Barbosa, escrito 
em 1914).

ACESSE NOSSOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO

WWW.TVSINPOJUD.COM.BR WWW.RADIOSINPOJUD.COM.BR

O Programa Fala Servidor tem por 
objetivo esclarecer dúvidas dos 
servidores. Mande seu email para 
falaservidor@sinpojud.org.br

O Programa Servidor em Foco 
destaca talentos do judiciário 
baiano. Envie email para 
imprensa@sinpojud.org.br

Juízes têm a obrigação 
profi ssional de serem 

honrados, éticos e 
extremamente compromissados 
com a causa da Justiça.
O sentimento da sociedade em 
relação aos atos praticados 
pela justiça brasileira é de pura 
indignação,pois a fi nalidade da 
Justiça é consolidar os valores 
que fi rmam a democracia, 
direitos e garantias previstas em 
nossa Constituição. Contudo, 
quando a voz se levanta, no 
âmago da própria Instituição, 
a qual foi devidamente criada 
e implementada por força 
de emenda constitucional, 
a situação é sim muito 
preocupante, pois, percebe-
se que o “chorume” esta 
impregnado nos atos e práticas 
institucionais, causando revolta 
e uma indignação latente.
A diferença é visível e séria, 
capaz de mapear com 
propriedade as mazelas e 
quem as pratica, causando 

indisposições e repúdio a 
àqueles que tem à convicção que 
no centro do Poder Judiciário, 
ter uma toga, nem sempre 
representa a certeza de obter 
um resultado jurídico justo e 
legal como prever os textos 
constitucionais.
Sendo eminente quanto jurista, 
o autor do texto discorre acerca 
do desempenho da Justiça 
brasileira naquela época. Sua 
publicação tem 97 anos e na 
nossa atual realidade perdura o 
mesmo sentimento de injustiça, 
de impunidade, descrédito amplo 
na atuação da Justiça brasileira. 
O que fazer para curar o estado 
catatônico e crônico do Poder 
Judiciário? 
Devemos discutir com todos os 
ramos da sociedade organizada, 
os aspectos da crise do sistema 
de justiça brasileiro demarcando 
de maneira incisiva a sua 
estrutura, quanto instituição, 
trazendo para o centro do debate  
a necessidade de reforma do 
Poder Judiciário, com base 
não apenas em críticas, mas 
nos reais resultados, frutos de 
pesquisas e relatórios internos 
do próprio CNJ, que comunga 
com a opinião generalizada 
da população brasileira acerca 
do péssimo desempenho 
institucional da JUSTIÇA.
Jorge Dias - Diretor fi nanceiro 
do Sinpojud
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O governador da Bahia Jaques Wagner 

sancionou no dia 08/09, a Lei nº 12 352 

que privatiza os cartórios extrajudiciais da Bahia.  

Os 1 549 cartórios da Bahia serão privatizados 

de uma só vez e preservando o direito de opção. 

Uma vitória da categoria e do sindicato, que 

por mais de três anos lutam juntos pelo direito 

de opção dos titulares das serventias. No caso 

dos sub titulares e escreventes de cartório, 

permanecerão regidos pelo TJBA em função 

compatível as que exercem atualmente, porém 

em outra serventia judicial.  No dia 16/09 houve 

reunião na sede do Sinpojud onde titulares 

dos cartórios extrajudiciais decidiram que o 

Sinpojud mostra força com a

Notícias SINPOJUD

conquista da privatização

primeiro passo seria a implementação da Lei de 

privatização. A diretoria executiva do Sinpojud 

ressalta o empenho de todos os deputados da 

ALBA na busca de entendimento pelo Projeto e 

pela sensibilidade de percepção diante pontos 

polêmicos  do projeto de privatização. Como 

presidente do sindicato, Maria José Silva ‘Zezé’ 

completou: “parabenizo os titulares de cartórios 

que lutaram conosco pelos seus direitos, bem 

como os deputados, mas destaco o empenho 

e a dedicação do relator do projeto, dep. Zé 

Raimundo (PT), do líder do governo Zé Neto 

(PT) e do presidente da Casa, deputado 

Marcelo Nilo ”, congratulou a presidente.

Sinpojud promove seminário
para titulares das serventias

Entre os dias 28 e 30 de 
setembro, Brasília sediou o 10º 
Congresso Latinoamericano dos 
Trabalhadores do Judiciario, 
pela primeira vez no Brasil. O 
evento teve adesão de 18 países 
representado através dos líderes 
sindicais da América Latina e 
Portugal. Representando a Bahia, 
os diretores do Sinpojud Samuel 
Nonato, Sandra Melo, Alzira 
Apóstolo,  Vânia Romilda, Jurandir 
Lima, Antônio Ribeiro, pres. do 
Conselho de Rep. sindicais, Makrisi 
Sá, delegado sindical de Ilhéus , 
a servidora Angêla Rheinschmitt e 
Marinalva Nuves coordenadora da 
Fetrab. Durante o congresso foram 

eleitos por unanimidade para 
próxima diretoria da Confederação 
Maria José Silva ‘Zezé’ , como 
presidente, Miguel Ñique (Peru), 
Lopez Tinoco (Nicarágua) e Angel 
Rubio (Equador).  O próximo 
congresso será no ano de 2012 
no Peru. Pela primeira vez, 
uma mulher foi eleita presidente 
para a Confederação.  'Zezé' 
agradeceu emocionada ao 
companheiro Júlio Gomes que 
apresentou a entidade para a 
presidente. "Sinto-me honrada por 
ser eleita por unanimidade pela 
diretoria da Confederação. Serei 
a primeira mulher a presidir uma 
Confederação", anunciou Zezé.

Representantes latinoamericanos 

Cerca de 150 titulares das 
serventias extrajudiciais da 
Bahia participaram nos dias 6 
e 7 de outubro do Seminário 
sobre  Privatização em Salvador. 
A presidente do Sinpojud, Maria 
José Silva, ‘Zezé’ apresentou 
vídeo demonstrativo das principais 
ações e da luta de diretores e 
servidores na busca da conquista 
do direito a opção dos titulares de 
cartórios extrajudiciais. “O Sinpojud 
há três anos realiza campanhas 
em busdoor, outdoor, e truck, 
além de diversas mobilizações 
na Assembleia Legislativa para 
conscientizar os deputados quanto 
à necessidade da privatização na 
Bahia”, declarou Zezé.

PRIVATIZAÇÃO

O advogado Dr. Augusto Aras falou 
sobre a responsabilidade civil dos 
notariais e registradores e sobre a 
necessidade de mobilização desses 
servidores. “Neste momento de 
execução material da privatização 
dos cartórios extrajudiciais da Bahia 
os servidores devem permanecer 
mobilizados através do Sinpojud e 
ANOREG/BA”, conclamou Dr. Aras.
Estiveram presentes os palestrantes 
Rogério Bacelar, presidente da 
ANOREG, Dr. Ângelo Volpi, Dr. Paulo 
Rizzo, presidente da RECIVIL, Alex 
Braga, gerente do Bradesco,Dr. 
Antônio Herance, especialista na 
área tributária e previdenciária e o Dr. 
Cláudio Maçal .

Servidores comemoram aprovação do projeto de privatização dos cartórios 

elegem Zezé presidente da CLTPJ

Diretoria, servidores com Zezé presidente do Sinpojud/Fenajud/CLTPJ
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Sinpojud e Fetrab criticam mudanças 

As presidentes deixaram claro que 

não concordavam com as mudanças 

propostas pela coordenação da 

assistência médica. De acordo com 

a coordenação do Planserv alguns 

companheiros usaram até mais de 

100 consultas ao ano acarretando na 

possibilidade de controle por parte 

do Planserv.

 2. Ficou combinado com os 

coordenadores do Planserv uma 

reunião de esclarecimento com 

dirigentes sindicais filiados á Fetrab, 

no dia 12 de abril. O Sinpojud abriu 

canal na Web TV veiculada no site 

da entidade. Os interessados foram 

convocados, através de matérias, 

newsletter e malas diretas para 

enviarem suas dúvidas e sugestões 

para o email  falaservidor@sinpojud.

org.br , onde posteriormente fossem 

respondidas por membros da 

coordenação geral do Planserv na 

TV SINPOJUD.

 3. Na reunião do dia 12/04, 

os coordenadores do Planserv 

apresentaram a Proposta de 

alteração na Legislação: fator 

moderado e questão dos cônjuges. 

Muitas entidades se posicionaram a 

O Sindicato dos 

Servidores do Poder 

Judiciário do Estado da Bahia – 

Sinpojud vem prestar os seguintes 

esclarecimentos à sociedade e 

à categoria dos servidores do 

Judiciário Baiano, a respeito da  Lei 

nº 12 351/11 aprovada no último 

dia 31/08, por unanimidade, na 

Assembleia Legislativa da Bahia e 

sancionada pelo Governador no dia 

08/10.

A nova Lei do Planserv limita o 

número de consultas para apenas 

12 ao ano e 10 atendimentos 

de emergência, além de criar o 

“fator moderador”, que institui a 

co-participação na utilização dos 

serviços médicos, hospitalares.

 1. Enquanto membro do Conselho 

de Assistência à Saúde dos 

Servidores Públicos da Bahia, 

a presidente do Sinpojud, Mrª 

José Silva ‘Zezé’, juntamente 

com a presidente da Federação 

dos Servidores Públicos da 

Bahia - Fetrab, Marinalva Nunes 

participaram no dia 30 de março 

do corrente ano de reunião com a 

Coordenação Geral do Planserv. 

respeito do Fator Moderador como 

uma medida educativa e do impacto 

financeiro aos contracheques dos 

trabalhadores.

 4. No dia 31/08, em sessão 

polêmica na ALBA, o Projeto que 

altera a Legislação do Planserv 

foi votado e aprovado, em meio 

à reivindicações do servidores e 

uma mobilização democrática na 

Assembleia.

 5. O Sinpojud entende que a 

mudança foi uma redução salarial e 

alerta a categoria para os impactos 

nocivos aos bolsos dos servidores, 

já que não receberam aumento 

para acompanhar o reajuste da  

nova Legislação, infelizmente 

aprovada sem o menor respeito aos 

servidores da Justiça que adoecem 

com o sucateamento dos cartórios, 

muitos acometidos de LER/

DORT, depressão e necessitando 

de tratamentos e fisioterapias. 

Tais esclarecimentos se fazem 

necessários, a fim de demonstrar 

todas as providências que as duas 

entidades, Fetrab e Sinpojud, vêm 

tomando para resguardo do direito 

dos colegas servidores públicos. 

A presidente do Sinpojud informa 

que os deputados da oposição 

ingressaram com ADIN no CNJ 

e finaliza "Estamos trabalhando 

nas três frentes, política, jurídica e 

legislativa, e vamos continuar nessa 

luta, no intuito de reaver o direito 

à saúde que os servidores foram 

tolhidos", esclarece Zezé.

no plano de saúde dos servidores públicos

PLANSERV

Makrisi Angeli - delegado sindical de Ilhéus

Delegado sindical participa
de Coletivo jovens da ISP

O delegado Sindical do Sinpojud, 

Makrisi Angeli participou, nos dias 

26 e 27 de agosto de reunião do 

Coletivo Jovem da Federação 

Sindical Internacional de Serviço 

Público – ISP. Makrisi, que é 

representante jovem da Fenajud 

destaca : “Manterei contato 

contínuo com as direções dos 

os sindicatos nos estados, para 

fazer um diagnóstico do número 

de jovens em cada entidade e 

traçar estratégia para que estes 

atraiam mais filiados jovens”, 

afirmou Makrisi. A ISP, foi fundada 

em 1907 e agrupa 646 sindicatos 

em 158 países representando 20 

milhões de trabalhadores. Desde 

então, vem coordenando as lutas 

da categoria por seus direitos, pela 

justiça social e econômica e pela 

qualidade e acessibilidade dos 

serviços públicos. 

Metas traçadas na reunião:

1- Discussão da temática “Jovens 

nas Afiliadas”;

2- Inclusão do tema “Jovens” na 

agenda das afiliadas;

3- Cláusulas de reivindicações 

específicas de jovens nas pautas 

de negociação;

4- Empoderamento: cotas, 

secretarias, coletivos, comitês .
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Indefinição do TJ quanto a desativação de  

Diante da insegurança dos 
servidores quanto à falta de 
informação do Tribunal sobre a 
desativação de algumas comarcas 
do interior, o Sinpojud encaminhou 
ofício à presidente do TJBA, 

desª Telma Britto solicitando a 
relação das comarcas que seriam 
agregadas. Em resposta ao ofício 
a presidente informou que não há 
definição de quais comarcas serão 
desativadas. De acordo com Jaciara 
Cedraz, diretora jurídica do Sinpojud 
a Lei de Organização Judiciária - 
LOJ não estabelece a agregação 
ou desativação de comarcas. “A 
Comissão de Reforma Judiciária 
do TJBA publicou no dia 04/12/09 

, parecer assinado pela desª Ivete 
Caldas, no PA 27963/09 e no PA 
49953/09, fundamentação juridica a 
impossibilidade de desativação ou 
agregação sem a devida remessa 
de projeto de lei para a Casa 
Legislativa” pontuou Jaciara Cedraz.
A diretoria executiva do Sinpojud 
acompanha atenta essa questão, 
para que o servidor não seja 
prejudicado.

De acordo com o gerente 

de Recursos Humanos 

do Tribunal de Justiça da 

Bahia, Claudinei Pereira, o 

passivo das substituições, cujas 

portarias foram referendadas a 

partir do provimento 12 (entre 

2007 e 2009), dos cargos de 

técnico judiciário para analista 

começaram a ser pagos no 

mês de setembro. O gerente de 

RH ainda esclareceu sobre o 

Decreto 577/2011, publicado no 

Diário da Justiça Eletrônico do 

dia 12/09/11. O decreto proíbe 

o pagamento das substituições, 

com ressalva apenas aos 

cargos de titularidade de 

cartório em casos de vacância, 

férias, licença médica ou 

licença prêmio. “O decreto 

nada tem haver com os 

processos que estão sendo 

analisados pela Comissão 

de Substituição e começa a 

vigorar a partir da data de 

publicação. O pagamento 

das portarias referendadas 

serão mantido até a vigência”, 

afirmou Pereira.

Dos 1500 processos de 

substituição de técnicos 

para analistas faltam apenas 

247 para serem pagos. 

Conforme informações de 

Claudinei, muitos destes  

processos encontram-se com 

documentação pendente. 

Qualquer dúvida deve ser 

encaminhada para o email 

drh@tjba.jus.br.

TJ/BA inicia pagamento do passivo
das substituições de 2007 a 2009

comarcas causa insegurança nos servidores

Jaciara Cedraz 
diretora jurídica

zeze@sinpojud.org.br / 9963-0188

jaciara@sinpojud.org.br/ 9674-0975

zenildo@sinpojud.org.br/ 8605-5330

jorgedias@sinpojud.org.br/ 9622-0403

samuel@sinpojud.org.br/ 9613-6392

sandra@sinpojud.org.br/ 9977-3377

alzira@sinpojud.org.br/ 9963-3501

jurandir@sinpojud.org.br/ 9986-3615

Maria José - Presidente

Jaciara Cedraz - Jurídico

Zenildo Castro - Imprensa

Jorge Dias - Finanças e Convênios

Samuel Nonato - Mob.e For. Sindical

Sandra Melo - Secretaria

Alzira Apóstolo - Cultura e Desportos

Jurandir Lima - Adm e Patrimônio

Zenildo e o diretor de RH do TJBA
O Procedimento de Controle 

Administrativo de nº 
0300063-98.2008.200.0000 
insurgindo contra a situação 
jurídica admissional dos 
servidores do TJBA, 
denominados “Cliente C” 
foi arquivado pelo CNJ. O 
referido PCA foi ingressado 
por um servidor que pleiteava 
sua nomeação para o cargo 
público do TJBA, para o qual foi 
aprovado por meio de concurso 
público. Diante desta situação o 
Sinpojud, não poupou esforços 
no sentido de defender estes 
servidores, que por mais de 20 
anos desempenharam suas 
funções com dedicação e zelo.
Neste período, colegas 
adoeceram e alguns chegaram 

a óbito em virtude da pressão 
que foram submetidos, mas 
o Sinpojud nunca perdeu 
a esperança e procurou de 
todas as formas legais garantir 
os direitos destes servidores, 
inclusive contratando o 
advogado e procurador Dr. 
Augusto Aras para defendê-los 
e levando alguns servidores 
à Corregedora Geral do 
CNJ, ministra Eliana Calmon 
demonstrando a situação 
injusta a que estavam 
vivenciando.
O Sinpojud impetrou petição 
para o arquivamento do 
PCA, que teve a seguinte 
decisão do conselheiro Bruno 
Dantas: “extingo o presente 
procedimento sem apreciação 
do mérito, determinando seu 
consequente arquivamento”.
Aos servidores denominados 
“Cliente C” nossos parabéns, 
pois a vitória é de todos nós 
que acreditamos que unidos 
por uma causa superamos 
qualquer obstáculo. Mesmo 
que o caminho seja longo, 
juntos somos fortes!

PCA do “Cliente C” é 
arquivado pelo CNJ

romilda@sinpojud.org.br/ 9915-3571
Vânia Romilda- Social
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 A realização do 1° Seminário 
Nacional PEC 190/07 reuniu 
mais de 150 pessoas na 
Câmara dos Deputados, dia 23 
de agosto, em Brasília.
A realização do evento só foi 
possível após aprovação do 
relatório da deputada federal 
Marina Sant’Anna (PT-GO), 
na Comissão de Legislação 
Participativa, sob sugestão 
da Federação Nacional dos 
Servidores do Judiciário nos 

Estados – Fenajud.
O Seminário debateu 
a Proposta de Emenda 
Constitucional nº 190/07, 
que acrescenta o artigo 93-A 
à Constituição Federal de 
1988: “Lei Complementar, de 
iniciativa do Supremo Tribunal 
Federal (STF), disporá sobre 
o Estatuto dos Servidores do 
Judiciário”. 
Durante o evento, a deputada 
Marina Sant’Anna destacou: “é 

Deputados federais apoiam a PEC 190/07
fundamental a aprovação da 
PEC 190 para a valorização 
da carreira dos servidores do 
Judiciário nos Estados”, pontou 
a parlamentar.
Após o Seminário, o interesse 
pela Proposta de Emenda 
Constitucional nº 190/07, por 
parte dos deputados federais 
aumentou significativamente. 
Muitos parlamentares 
apresentaram requerimento de 
inclusão da matéria na Ordem 
do Dia, atendendo aos termos 
do artigo 114, inciso XIV, do 
Regimento Interno da Câmara.
A Proposta de Emenda 
Constitucional 190/07 é de 
autoria da deputada Alice 
Portugal (PCdoB/BA) e do 
ex- deputado Flávio Dino com 
relatoria do deputado Manoel 
Júnior (PMDB-PB) .
Conheça os deputados que 
incluíram matéria na Ordem do 
Dia da Câmara dos Deputados 
(confira box ao lado).  

Zezé e a deputada Marina Sant'Anna debatem sobre a aprovação da PEC 190/07

Renzo Braz (PP-MG), Sibá 

Machado (PT-AC), Dr.Grilo 

(PSL-MG), Íris de Araújo 

(PMDB-GO), Carlos Biffi (PT-

MS), Jânio Natal (PRP-BA), 

Nelson Padovani (PSC-PR), 

João Lyra (PTB-AL), Mandetta 

(DEM-MS), Girotto (PR-

MS), Eliane Rolim (PT-RJ), 

Padre Ton (PT-RO), Geraldo 

Resende (PMDB-MS), Acelino 

Popó (PRB-BA), Fábio Souto 

(DEM-BA), Rosinha da Adefal 

(PTdoB-AL), Joaquim Beltrão 

(PMDB-AL), Deputado Reinhold 

Stephanes (PMDB-PR), Fabio 

Trad (PMDB-MS), Dr. Jorge 

Silva (PDT-ES),Oziel Oliveira 

(PDT-BA), Lázaro Botelho (PP-

TO), Ronaldo Fonseca (PR-DF), 

Marçal Filho (PMDB-MS),Dalva 

Figueiredo (PT-AP), Ratinnho 

Jr (PSC/PR) e Antônio Roberto 

(PV-MG).

Categoria reunida antes do Seminário recebe instrução da presidente do Sinpojud e Fenajud Maria José Silva - 'Zezé'

Deputados que incluíram a PEC 
na Ordem do Dia 
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O Sinpojud visitou no dia 
(3/10), o diretor de Recursos 
Humanos do Tribunal de Justiça, 
Claudinei Pereira para esclarecer 
o possível retorno do abono 
pecuniário.
O diretor informou que não há 
decisão oficial sobre o abono 
pecuniário dos servidores e 
justificou: “A decisão depende de 
uma questão orçamentária, além 
disso, a maioria dos servidores já 
gozaram das férias deste ano. A 
publicação neste momento não 
beneficiaria a todos.”
De acordo com Claudinei 
há possibilidade de que a 
presidente do TJBA, des.(a) 
Telma Britto publique decreto 
para retorno do abono pecuniário 
até o final do seu mandato.
O abono que dava direito aos 
servidores de venderem até 
10 (dez) dias de suas férias foi 
suspenso na gestão anterior. 
Na ocasião, o diretor ainda 
esclareceu sobre o auxilio 
alimentação: "a presidente está 
analisando, e como não envolve 
a receita com pessoal e sim de 
custeio do Tribunal é possível 
que aumente o valor do auxilio" 
declara Claudinei.
A diretoria do Sinpojud 
protocolocou ofício solicitando 
o retorno do abono e a revisão 
do auxílio alimentação. 
Esclarece ainda que o retorno 
do abono pecuniário e o auxilio 
alimentação são itens da Pauta 
de Reivindicações de 2011 e 
a categoria dos servidores da 
justiça baiana espera que o 
Tribunal seja justo e que garanta 
dignidade e melhores condições 
de trabalho.

Sinpojud ganha ação judicial que garante

O Sinpojud ingressou com 

Mandado de Injunção contra 

a omissão do Governo do 

Estado da Bahia pela ausência 

de norma regulamentadora da 

determinação do art. 40 § 4º da 

Constituição Federal e do art. 42 

§ 8º da Constituição Estadual. 

A ação pleiteia a concessão de 

aposentadoria especial para os 

servidores da gráfica do Tribunal 

de Justiça da Bahia que trabalham 

em condições insalubres. O 

Mandado de Injunção nº 0016744-

12.2010.808.0000, cujo relator foi 

o des. Antônio Pessoa Cardoso 

teve julgamento favorável por 

unanimidade da Corte do Tribunal 

Pleno no dia 28 de setembro. “ 

Esta é mais uma conquista dos 

Sinpojud ”, comemora Balthazar.

A presidente do Sinpojud, Maria 

José Silva ‘Zezé’ declara, “Espero 

que a decisão seja cumprida, pois 

abre precedente para que outros 

servidores que trabalham com 

insalubridade tenham direito ao 

benefício",  finaliza a presidente.

aposentadoria especial por insalubridade
  Abono 
  Pecuniário

No último dia, 15/09, foi realizada 
audiência sobre o processo 
de atualização de pensões do 
judiciário baiano. Diretores do 
Sinpojud juntamente com o 
advogado Dr. Fabiano Balthazar 
e pensionistas acompanharam 
audiência de conciliação na 6ª Vara 
da Fazenda Pública no Fórum Ruy 
Barbosa.
A ação judicial nº 0021072-
79.2010.805.0001 foi impetrada 
pelo Sinpojud em 2009 contra 
o Governo do Estado, que vem 
descumprindo a Lei que garante 
a paridade das pensões com o 

Pensionistas em mobilização reivindicam 

salário do servidor, se vivo ele fosse. 
Como o governo não apresentou 
termo de conciliação, o juiz Ruy 
Eduardo Britto determinou que os 
autos voltassem conclusos para 
decisão. Maria José Silva ‘Zezé’ 
lamentou a decisão do Governo 
de não apresentar uma proposta 
de acordo. “Esperávamos que 
o Governo apresentasse pelo 
menos a proposta de atualização 
das pensões e em seguida uma 
negociação do passivo (retroativo), 
mas isso não ocorreu, vamos 
continuar na luta pelo direito desses 
pensionistas” declarou Zezé’.
Diversas ações já foram realizadas 
pelo Sinpojud. Passeatas, 
mobilizações na Secretaria de 
Administração da Bahia (Saeb), 
reuniões de negociação, dentre 
outras iniciativas para que o 
Governo atualize as pensões 
dos judiciários, como fez com  
pensionistas de magistrados. 

Mobilização no Fórum Ruy Barbosa

atualização das pensões do judiciário

Advogado orienta sobre

No dia 1º de setembro, diretores do 
Sinpojud e assessores jurídicos da 
entidade reuniram-se com servidores 
do judiciário que acumulam cargos 
de professor. O objetivo da reunião 
foi esclarecer sobre o processo de 
acumulação de cargos no estado. 
Dr. Danilo Ribeiro alertou sobre a 
importância do servidor levantar 
toda documentação solicitada pelo 
setor jurídico do Sinpojud. “Vamos 
analisar caso a caso. Os servidores 
devem encaminhar para a diretoria 
jurídica, cópias dos termos de posse 
dos dois cargos e da declaração 
que informou o acúmulo de 
cargo no ato da segunda posse”, 
esclarece Ribeiro. O advogado 
ainda informou que os servidores 
notificados pela Corregedoria 
devem prestar esclarecimentos no 
prazo de dez (10) dias a contar do 
prazo de notificação e tranquiliza: 
“nesta primeira fase, trata-se de 
PA (Processo Administrativo) e não 
de PAD (Processo Administrativo 
Disciplinar), devendo os servidores 
nos procurar na Diretoria Jurídica 
para obter orientação antes 
de qualquer decisão, sem se 
precipitarem” explicou o advogado. 
Após a referida notificação da 
decisão, o servidor deverá procurar 
imediatamente o jurídico, para 
acompanhamento e defesa dos 
servidores. Jaciara Cedraz informou 
que os servidores poderão agendar 
atendimento com os advogados da 
entidade. “O jurídico vai defender os 
direitos dos servidores que prestam 
seus serviços ao Judiciário e a 
educação baiana com presteza e 
dedicação”, declarou a diretora.

Danilo Ribeiro, advogado do Sinpojud

acúmulo de cargos
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Disposição dos Servidores
O desrespeito às leis por parte 
do TJBA é um absurdo. Só que 
tem direito à disposição são os 
servidores que tem QI (quem 
indica).

Pela presidente do Sinpojud

Samuel Nonato
Mobilização e Formação Sindical

Há entre nós uma grande expectativa 
pelo Projeto de Emenda Constitucional 
(PEC-190/07), que possibilita a edição 
da Lei Complementar e cria o Estatuto 
Nacional. Devo de pronto enaltecer, 
que, esta proposta tem tido a função 
de mobilizar os trabalhadores(a), do 
Judiciário Estadual para debater com 
profundidade a questão.
Destaco a importância dos nossos 
quadros nacionais, em dar a esta 
proposta o tratamento adequado, Zezé 
(BA) , Josafá Ramos (Ba),Ednor 
Junior(Al), João Ramalho(PB), Israel 
Borges (RO), Cláudio (SE), Yvone 
Moreira (SP), Volnei Rosalen (SC) 
e tantos outros que têm emprestado 
suas experiências  para enfrentar 
este debate. Devemos sistematizar 
as principais diretrizes para enfrentar 
este tema. A primeira diz respeito à 
política remuneratória e as desiguais 
participações no orçamento de 
servidores togados e não togados. A 
segunda está relacionada à forma de 
acesso aos cargos e funções publicas.
A Terceira diz respeito ao caráter 
de justiça em relação ao seu 
destinatário final: o cidadão. A quarta 
está relacionada com a perda da 
saúde do trabalhador, em virtude das 
péssimas a condição de trabalho e 
da relação com seus superiores e a 
quinta diretriz está relacionada com 
a falta de democracia no judiciário, 
que permanece centralizada em uma 
pequena parcela do judiciário sem o 
direito à participação de servidores nas 
eleições da mesa diretora.
Teremos ainda um grande debate: 
PEC 190 X Federalização da Justiça X 
Pacto Federativo.

Edital de Remoção
Só depois de determinação 
do CNJ foi publicado edital de 
remoção, mas tentaram enganar 
o Conselho. Nem todos os cargos 
foram colocados para remoção. 
Nem para intermediária e nem 
inicial. Eta Tribunal que não gosta 
de servidor !

Elevadores Privativos
Enquanto o TJ está preocupado em 
disponibilizar elevadores privativos 
para juízes no Fórum Criminal, os 
servidores não têm segurança, nem 
estacionamento que atenda às 17 
varas, além dos jurisdicionados.

*Estamos ansiosos pra saber quem 
assumirá a mesa diretora do TJBA. 
Esperamos que seja melhor do que 
a gestão atual.

Mobilização e trabalho 
pela PEC 190

Vivemos no Brasil cujo 
regime é a democracia. 
O Estado Democrático 

é sustentado pelo Executivo 
(escolhido por voto direto), 
Legislativo (também escolhido 
por voto direto) e o Judiciário? 
Será que acompanhou a 
evolução democrática desses 
dois primeiros poderes citados? 
Certamente não! Um Poder que 
não permite a participação dos 
seus colaboradores no processo 
de eleição de seus dirigentes. Um 
Judiciário cujos desembargadores 
são escolhidos pelo Governador 
culminando em sucessivas más 
gestões. O Judiciário Baiano 
se transformou numa instância 
cansada, viciada, arcaica e sem 
credibilidade perante a sociedade, 
por sua subserviência ao 
Executivo e refém do Legislativo.
 A Comarca de Alagoinhas, é 
um exemplo dessa “tartaruga 
algemada e engessada”, em que 
se tornou o Judiciário Baiano. O 

Fórum,construído na década de70, 
na então gestão do Governador 
Roberto Santos,  nunca passou 
por uma reforma de ampliação. 
Alagoinhas é uma Comarca de 
entrância intermediária, que abrange 
diversos Distritos Judiciais como, 
Boa União, Aramari, Araçás e 
Riacho da Guia, no dever de atender 
uma população estimada em 200 mil 
pessoas. 
 É inadmissível que nossa 
Comarca se mantém com a mesma 
quantidade de Varas e Cartórios. 
O ideal seria que a Comarca 
funcionasse com 14 Juízes e opera 

somente com três lotados em varas 
com até 15 mil processos.
A maioria dos cartórios ainda opera 
com máquinas de datilografia, 
algumas varas estão sem 
magistrados há mais de três anos.
O Juizado Especial Cível com 
oito mil processos, nunca teve 
um juiz titular.A única Vara Crime 
só consegue realizar um Júri por 
ano, sendo que, em Alagoinhas 
acontecem em média cinco 
homicídios por mês.
O número de servidores nos 
cartórios é insuficiente e os poucos 
que têm, permanecem com salários 
aviltados, laborando em ambientes 
insalubres, submetidos a péssimas 
condições que, que acarretam em 
doenças ocupacionais. 
 É a verdadeira injustiça, dentro da 
casa da Justiça! 
 Maurício Luiz de Souza 
Figueirêdo
Delegado Sindical de Alaigonhas e 
região.

A LAMENTÁVEL REALIDADE DA JUSTIÇA EM ALAGOINHAS

 Maurício Luiz de Souza Figueirêdo

Analista para Analista
Presidente, estes servidores 
também prestaram relevante 
serviços ao judiciário através de 
portaria de designação, só agora 
que o TJBA não reconhesse que 
ocorreu a substituição? E as 
portarias publicadas e o pedido de 
pagamento que tramitam na DRH?

PA contra servidores
Alguns juízes estão abrindo 
Processo Administrativo contra 
servidores, enquanto quem merecia 
eram os mesmos.

Declarações da Ministra
A ministra Eliana Calmon declarou 
que existem "bandidos na 
magistratura". Não sei porque tanto 
alarde, sabemos que existem juízes 
bons e outros que deixam a desejar.

Dia do Servidor
No dia 28 de outubro é comemorado 
o Dia do Servidor, mas será que 
na Bahia a categoria tem o quê 
comemorar?  Mesmo assim são 
guerreiros que trabalham sem 
a menor condição. PARABÉNS 
SERVIDOR!


