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Primeiro semestre do sindicato 
aponta para novas conquistas

TL entrevista a 
Diretora Social 
Vânia Romilda

PÁGINA 7

Conselho de 
Representantes 
tem novo 
presidente
A vacância do cargo de 
Presidente do Conselho de 
Representantes Sindicais 
face a renúncia do titular 
Edmundo Halssemann, 
fez cumprir o regimento 
e assumiu em seu lugar 
Antônio dos Santos Ribeiro, 
“Bhené”, 1º. Suplente elei-
to. Ficou vaga então a 2ª. 
Suplência, que após apre-
sentação de três candidatos 
de comarcas diferentes 
(Ilhéus, Itabuna e Ipirá) e 
Makrisi Angeli de Sá, De-
legado Sindical de Ilhéus foi 
eleito. PÁGINA 3

É de suma importância que toda a categoria dos servidores do 
Poder Judiciário visite diariamente a página da PEC 190/07 no 
site da Câmara dos Deputados (http://www2.camara.gov.br). 
Há a possibilidade de encaminhamento ainda nesse ano para 
votação. Então, visitando o site, cobrando do “seu deputado”,  é 
maior garantia de que a PEC 190/07 seja votada. 

Nova Assembleia da categoria está 
marcada para 3/9, sem paralisação

Corte de ponto 
vai ser reposto 
para o servidor 

PÁGINA 2  

Sindicato vê 
 aplicação dos 

18% do PCS 
PÁGINA 5

Recadastramento 
do Planserv tem 

prazo até 30/9 
PÁGINA 6

Pauta do Judiciário  
Nacional já foi

 passada ao CNJ
PÁGINA 5

O balanço dos seis meses 
da administração da direto-
ria, que tem o lema “nosso 
trabalho faz a diferença”, 
aponta novas conquistas 
e rumo condizente com os 
anseios da categoria. Avanço 
no PCS, embates judiciais 
que garantem realizações no 
contracheque do servidor, 
participação na LDO - foram 
aceitas sugestões da Direto-
ria Executiva do SINPOJUD -, 
apoio dos líderes do governo 
na Câmara dos Deputados e 
da maioria dos parlamenta-
res em favor da PEC 190/07. 
Na página 2 resultados posi-
tivos da greve.
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Companheiros (as);

As ações da diretoria executiva do Sindicato 

mostram no dia a dia toda a evolução sindical 

e de conquistas em prol de nossa categoria, até 

para àqueles detratores que buscam apenas confundir 

nossos colegas. Eles, ou ele, que ofende não a mim, mas 

a todos os servidores, tem chutado pedra, inconformado 

porque vê o sindicato crescendo cada vez mais. 

Estamos aguardando os embates judiciais enquanto ne-

gociamos nosso direito. A experiência mostra que deve-

mos ter paciência e caminhar sobre as pedras na certeza 

da conquista. Com as medidas sugeridas ao TJ pelo Con-

selho Nacional de Justiça (CNJ) a nossa posição é a de 

manter o emprego dos colegas e os direitos de todos, 

buscar mais dignidade e novos rumos que se avizinham 

com a PEC 190/07. O balanço dos primeiros seis meses 

da Diretoria Executiva do SINPOJUD demanda vitórias e 

novo rumo.

 Avante servidores, a luta continua!

Maria José Silva, “Zezé” - Presidente do SINPOJUD

PALAVRA DA PRESIDENTE Editorial

 

Trâmites judiciais e diálogo devem 
reaver os cortes de ponto 

O SINPOJUD, através do 
Departamento de Assun-
tos Jurídicos, entrou com 
“Embargo de Declaração”, 
no processo originário de 
Mandado de Segurança da 
liminar da Resolução nº 4, 
que indeferiu a suspensão 
do corte de pontos.O Sin-
dicato vai aguardar decisão 
do Agravo Regimental, que 
provavelmente estará em 
pauta no Pleno (18/08), bem 
como a decisão do Mandado 
de Segurança impetrado pelo 
Jurídico do SINPOJUD, tendo 

Greve a quem de direito

O discurso de des-
pedida da desem-
bargadora Silvia 
Zarif da presidên-
cia do Tribunal 

de Justiça prescrevia nova 
possibilidade de negociação 
com um quê de desconfiança: 
vinha uma presidente próxima 
dos servidores do judiciário, 
assim sempre se anunciou, e 
também a força do poder pelo 
poder – o CNJ esbarrou no 
judiciário baiano.
O sindicato acorreu para dar 
as respostas reivindicatórias 
dos filiados, e chegou a uma 
pauta de 29 itens. O CNJ publi-
ca a Resolução 102 e com ela, 
mesmo protegendo em parte 
a privacidade dos servidores, 
deixou claro para a população 
que havia ‘marajás’, e muitos, 
dentro do Tribunal de Justiça, 
expondo os profissionais a 
chacotas, inquisições desprovi-
das de informação.
A aproximação com a atual 
presidente do TJBA se deu 
com a rapidez que o diálogo 
e a democracia pressupõem.  
Dos 29 itens da pauta 2010 
com reivindicações três deles 
ela disse que iria estudar, 
apresentou que dos 11 Pro-
jetos de Lei do Tribunal na 
Assembleia Legislativa havia 
interesse e pressa na votação 
de seis deles, inclusive o mais 
polêmico, 18.460.
Quando ouviu da presidente 
do SINPOJUD que com essa 
atitude “levaria a uma greve”, 
a desembargadora Telma 
Britto pediu, noutra audiên-
cia com o sindicato, que os 
servidores tivessem paciência 
“porque preciso pelo menos 
sentar na cadeira e assumir de 
fato a administração do TJ”, 
disse Telma Britto.
Começou o “cabo de guerra”. 
Numa ponta a diretoria do 

sindicato pedindo apoio e 
pressionado pelos servidores, 
que em sua maioria acredita 
na presidente do SINPOJUD, 
Zezé, pelo trabalho intensivo e 
vindouro à frente do sindicato, 
e, do outro, a presidente do 
TJ pressionada pelo Conselho 
Nacional de Justiça.
Após reuniões, assembleias, 
seminários, encontros e divisão 
de responsabilidades com o 
Conselho de Representantes 
dos Delegados, restou a única 
ferramenta de luta e defesa dos 
direitos dos trabalhadores do 
Judiciário do estado da Bahia. 
Greve! Que foi deflagrada no 
dia 7 de maio. Nessa assembleia 
surgiu um grupo diferenciado 
daquele que acompanha as di-
retrizes do sindicato. Promoveu 
balbúrdia, agressão tanto aos 
dirigentes do SINPOJUD quanto 
à presidente do TJBA, e quebra-
quebra no Salão do Júri do 
Fórum Ruy Barbosa.
A sonoridade de uma greve 
com precedência, moralização 
do Judiciário baiano, ecoou de 
forma unilateral numa parcela 
que prejudicou a imagem do 
sindicato. No afã de resolver 
sozinhos e não proceder acam-
pado nas normas estabelecidas 
no Estatuto do sindicato, alguns 
servidores buscaram o CNJ indi-
vidualmente perscrutando um 
somatório de incertezas frente 
a transparência publicada e o 
efeito esperado dos encaminha-
mentos dos sindicatos e do TJ.
O SINPOJUD manteve-se 
firme numa linha de raciocínio 
adotada para dirimir dúvidas, 
trabalhar em prol da categoria, 
creditar boa parte da pauta 
2010, inclusive os 5,9% judicial-
mente, e, alinhavando essa pos-
sibilidade viável aos contatos 
prementes no Tribunal, pressio-
nando na Assembleia Legisla-
tiva, prevaleceram o diálogo e 

a experiência da presidente 
junto com a Diretoria Execu-
tiva.
Após 39 dias de greve, no 
dia 14 de junho, diante das 
atitudes de uma minoria, a 
soberania da Assembleia viu 
que não seguir as diretrizes 
encaminhadas pelo sindicato 
colocava a categoria numa 
difícil e complicada situação, 
denotando apenas a intenção 
política e adversa de pequenos 
grupos – a inveja, o descaso 
com o sindicalismo, o desres-
peito à categoria, o embate 
desnecessário com a presi-
dente do Tribunal  e a “ira” da 
maioria dos desembargadores.
A greve trouxe uma lição, 
principalmente para os nova-
tos no sindicalismo, que é a 
palavra de ordem no dia a dia 
do convívio saudável: diálogo, 
crédito para o sindicato, e o 
efeito primordial da unicidade. 
O ponto de equilíbrio, numa 
avalanche de desmandos e 
más administrações de anos 
no Tribunal de Justiça baiana, 
está na filiação e participação 
sindical. O SINPOJUD é refe- 
rência nacional e mundial. E o 
sindicato tem nos seus filiados 
a força, a condição de uno, e 
aponta o orgulho do leque de 
vitórias, e mais conquistas que 
estão próximas.
Para o dia 3 de setembro está 
marcada nova assembleia, 
sem paralisação, com a forte 
perspectiva de já ter os cortes 
de pontos dos 19 dias do 
salário do servidor reposto, 
os trâmites judiciais com as 
decisões creditadas à catego-
ria e a continuidade do rumo 
sindical fortalecido na base, e 
na unicidade – portanto, greve 
a quem de direito. 

Nosso traballho faz a dife-
rença.

ainda a Medida Cautelar 
impetrada em Brasília sobre 
o corte de ponto dos dias de 
greve, ficando marcada uma 
nova Assembleia para o dia 
03/09/2010, sem paralisação, 
quando se terá respostas das 
medidas judiciais impetradas 
pelo sindicato.

Dr. Fabiano 
Baltazar, 
advogado 
do 
SINPOJUD
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Reunião do Conselho de Representantes para 
eleição de novo presidente marca novo rumo 

A Reunião Plenária 
Ordinária do Conselho 
de Representantes 

dos Delegados Sindicais do 
SINPOJUD convocada pela 
presidente do sindicato para 
os dias 12 e 13 de julho, de 
acordo com o que estabelece 
no Regimento Interno, teve 
quorum com aproximada-
mente 65% dos delegados sin-
dicais regionais, estabelecida 
e aprovada para apenas um 
dia, segunda-feira (12/7).
A pauta da reunião constava 
de quatro itens que foram 
debatidos, votados e aprova-
dos. Discussão e declaração 
de vacância do cargo de 
Presidente do Conselho de 
Representantes Sindicais face 
a renúncia do titular Edmundo 
Halssemann. Assumiu em seu 
lugar obedecendo o Regimen-
to do Conselho de Repre-
sentantes Antônio dos Santos 
Ribeiro, “Bhené”, 1º. Suplente 
eleito, que dirigiu a sessão. 
Ficou vaga a 2ª. Suplência, 
que após apresentação de 
três candidatos de comarcas 
dife-rentes (Ilhéus, Itabuna e 
Ipirá), Makrisi Angeli de Sá, 
Delegado Sindical de Ilhéus foi 
eleito para a vaga.
Já os itens que propunham a 
discussão sobre a Resolução 
04/2010 e sobre o art. 9º do 
Decreto 152/2010, diante 
de proposta apresentada 
no início da tarde pela Mesa 
foram suprimidas em favor da 
negociação em andamento, 
conforme petição feita pelo 
SINPOJUD, através da presi-
dente Maria José Silva, “Zezé”. 
A proposta já encaminhada 
e protocolada no Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia 
(TJBA) deve ter resposta do 
Pleno e/ou decisão do Manda-
do de Segurança. A proposta 

da Diretoria Executiva consiste 
em receber os dias cortados 
durante a greve em troca de 
três sábados programados em 
mutirão. Manteve-se a data 
da Assembleia para o dia 30 

de julho, que podia ser anteci-
pada para o dia 23 dependen-
do do resultado do Pleno em 
relação a petição protocolada.  
O Pleno decidiu aguardar a 
decisão do Mandado de Segu-

rança, para depois colocar a 
proposta do sindicato para ser 
apreciada. A nova assembleia 
está marcada para o dia 3 de 
setembro deste ano.
A implantação do Plano de 
Formação Sindical dos servi-
dores foi muito bem aceita e 
a plenária aprovou para o mês 
de agosto reunião de uma 
comissão para dar sequência 
o mais breve possível, com 
apresentação de logística, 
custo-benefício e divisão em 
três polos para dirimir e ava- 
liar custos.
Foram aprovadas por mais de 
60 delegados ainda “Moção 
de Desagravo e Agradeci-
mento” pelos serviços presta-
dos enquanto sindicalista e 
presidente do Conselho de 
Representantes dos Delega-
dos Sindicais do SINPOJUD 

Na reunião plenária ordinária de 12 de julho do Conselho de 
Representantes, uma das propostas feita pelos delegados 
sindicais Makrisi Angeli de Sá, Solange Correia e Antônio 
Ribeiro foi aprovada por maioria absoluta, que consiste em 
fazer “Moção de Desagravo e de Agradecimento” ao ex-
presidente do Conselho de Representantes, Edmundo Has-
selmann, pela sua incontestável e valorosa atuação frente 
ao Conselho de Representantes dos Delegados Sindicais do 
SINPOJUD. 

Moção de desagravo e agradecimento ao ex-
presidente do Conselho de  Representantes, 
Edmundo Halssemann, aprovada por maioria

Samuel Nonato fala da Formação e Mobilização Sindical na posse de Bhené

Antônio Ribeiro dos Santos (Bhené), Jorge Cardoso, Zezé. Bhené assume 
a presidência do Conselho de Representantes no lugar de Edmundo Has-
selmann

para o colega Edmundo Has-
selmann, que em carta lida 
pelo atual presidente (Bhené), 
agradeceu à Diretoria Execu-
tiva e a todos os delegados 
sua gratidão e a “honra de ter 
participado do Conselho do 
SINPOJUD”.
A Comarca de Mairi passa a 
pertencer a regional de Quixa-
beira. Já em relação a eleição 
de Delegado da Comarca de 
Itabuna, mesmo tendo apoio 
de colegas, foi pedida cautela 
pelo Delegado Marcelo Costa, 
porque um dos interessados 
não estava presente por não 
ter conseguido se locomover 
até Salvador. A plenária de-
cidiu então que esse assunto 
será resolvido no próximo 
Conselho, como primeiro item 
da pauta com a presença dos 
delegados desta cidade.
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Salvador recebe dirigentes e advogados 
do jurídico dos sindicatos estaduais

A Federação 
Nacional dos 
Servidores do 
Judiciário nos 
Estados (Fena-

jud) realizou, na Bahia, dois 
importantes encontros que 
contribuíram para o cresci-
mento do judiciário nacional. 
O primeiro encontro foi o 
do Conselho de Represen-
tantes de Delegados Sindicais 
Estaduais, no dia 15 de julho. 
Representantes de todo o país 
discutiram a elaboração de 
documento para ser encami-
nhado ao Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ). O ofício 
reivindica as necessidades dos 
servidores, preservando as 
diferenças regionais e unindo 
forças nas reivindicações.
Nos dias 16 e 17 de julho, 
Salvador sediou o II Coletivo 
Jurídico da Fenajud. A presen-
ça de advogados renomados 
de diversos estados brasileiros 
foi excelente oportunidade 
de debate jurídico de âmbito 
nacional. Vários sindicatos 
participaram do evento, que 
contou com a organização do 
SINPOJUD e do Escritório de 
Advocacia Pita Machado & 
Advogados.
Os temas abordados foram 
“Desvio da Função dos Servi-
dores do Poder Judiciário nos 
Estados”, “Assédio Moral no 
Local de Trabalho”; “Unidade 
Sindical”; “Aposentado-
ria Especial dos Oficiais de 
Justiça”; “Jornada de Trabalho 
no Judiciário”; “Competência 
dos Dissídios Coletivos dos 
Servidores do Judiciário”; 
“Estratégias Processuais”; 
“Regulamentação da Remoção 
de Servidores por Problemas 
de Saúde”;   “Honorários nas 
Ações Coletivas”; “Respon-
sabilidade do Estado por 
Acidentes do Trabalho”; 
“Sustentação Oral em Recurso 

Administrativo no CNJ”; “URV 
(maioria dos estados ainda 
não recebeu)”; “Repercussão 
Geral no STF e Recurso Re-
petitivo no STJ”; e, “Direito de 
Greve no Judiciário”. 
Na ocasião, os advogados 
e dirigentes sindicais dos 
estados de São Paulo, Rondô-
nia, Minas Gerais, Paraíba, 
Rio Grande do Norte, Amapá, 
Mato Grosso do Sul, Santa 
Catarina, Rio Grande do Sul, 
Rio de Janeiro, Roraima, Goiás 
e Bahia participaram das dis-
cussões jurídicas relacionadas 
ao judiciário nacional. 
A diretora de Assuntos Ju-
rídicos do SINPOJUD, Jaciara 
Cedraz, juntamente com a 
presidente da Fenajud e do 
Sindicato baiano, ‘Zezé’, além 
dos advogados Goya Lamar-
tine, Cláudio Fabiano e Danilo 
Ribeiro debateram sobre a 

realidade dos servidores baia-
nos.
Assessores Jurídicos de mais 
da metade dos estados bra-
sileiros debateram temas de 
relevantes para a categoria. 
Destaque para os da Fenajud 
– Pedro Maurício Pita Macha-
do, Sheila Spode, Luciano Car-
valho Cunha, e Fabrizio Costa 
Rizzon  (Fenajud/Sinjusc); 
SINPOJUD - Danilo Ribeiro, 
Cláudio Fabiano Balthazar, 
Goya Lamartine e Jaciara 
Cedraz; SINJUS/MG – Leonar-
do Militão Abrante; SIND-
JUSTIÇA/RJ – Renato Otávio 
da Gama Ferraz (Diretor 
Jurídico); SERJUSMIG – Otávio 
Augusto Dayrell de Moura; 
SINJUS/MA – Pedro Duailibe 
Mascarenhas; SINTTJUR/RR 
– Felipe Garcia e, do SINTAJ, 
Ana Angélica Navarro Nasci-
mento.

Grupo de trabalho prepara itens para documento nacional

A maioria dos estados teve representantes sindicais e advogados

A Fenajud, através de sua presidente Maria José 
Silva, ‘Zezé’, entregou pauta de reivindicações 
do judiciário nacional ao Conselho Nacional 
de Justiça – CNJ.
A pauta foi elaborada em discussões das 

entidades representativas dos trabalhadores durante o I 
Conselho de Representantes Sindicais da Fenajud, realiza-
do no dia 15 de julho, em Salvador. Também foi solicitada 
audiência com o presidente do CNJ, Ministro Cézar Peluso 
e o Conselheiro Ives Gandra. 
A pauta contempla assuntos discutidos pelos traba-
lhadores da base e nos encontros nacionais.
1) assento da FENAJUD, como representação nacional dos 
servidores do judiciário nos Estados junto ao Conselho, 
com direito a voz, ao menos na discussão de matérias que 
direta ou indiretamente digam respeito aos servidores;
2) redução imediata da precarização das relações de 
trabalho praticadas pelos tribunais de todo o país (terceiri-
zação, estagiarização, cedências, etc), fenômeno que hoje 
atinge um terço de toda a força de trabalho do judiciário 
nos Estados. Dos cerca de 200 mil trabalhadores, aproxi-
madamente 70 mil não têm vínculo efetivo decorrente de 
concurso público;
3) estabelecimento de um processo de negociação sobre 
a incorporação de novas tecnologias ao trabalho de modo 
que possam servir à redução da intensidade e ritmo de 
trabalho, e não apenas à maior produção, já que a produ-
tividade do trabalho judiciário tem aumentado sistema-
ticamente;
4) criação de um sistema nacional de notificação de 
adoecimento dos trabalhadores togados e não togados do 
judiciário, assegurada a participação e acompanhamento 
das informações pela representação sindical; 
5) redução da jornada de trabalho para seis horas ininter-
ruptas, em turnos, assegurando expediente forense maior 
para o atendimento ao público;
6) apoio pela aprovação da PEC-190/2007, dos deputa-
dos Flávio Dino e Alice Portugal, que propõe a criação do 
Estatuto Nacional dos Servidores do Judiciário;
7) apoio pela aprovação da PEC-428/2009, do deputado 
Manoel Júnior, que prevê a participação de um represen-
tante dos servidores como membro do CNJ; e,
8) criação de um grupo de negociação composto por mem-
bros deste conselho e da Fenajud, para tratar da pauta ora 
apresentada.

Judiciário Nacional 
entrega Pauta de 
reivindicações ao CNJ
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Diretoria Executiva do sindicato 
acompanha de perto aplicação dos 
18% do PCS de julho

A Diretoria Executiva do SINPOJUD está acompanhando a aplicação dos 18% do PCS que 
ocorreu no mês de julho dos servidores do Judiciário. O percentual não incide nas van-
tagens da remuneração dos servidores, apenas é aplicado no resíduo da tabela do PCS.
Petição da Diretoria Executiva do SINPOJUD protocolada no Tribunal de Justiça requer 

informações oficiais sobre a forma de aplicação adotada pelo Setor de Pagamento do TJ, uma vez 
que, na aplicação da Lei 11.170 de 26 de agosto de 2008 em anos anteriores, houve incidência 
nas vantagens. O sindicato dá garantia jurídica para os servidores e está atento à aplicação do 
PCS, buscando as medidas judiciais necessárias.

STF profere decisão liminar 
favorável aos adicionais

Três mandados de segurança impetrados por alguns servi-
dores do Tribunal de Justiça da Bahia, que recebiam o 
extinto adicional de função, foram acatados pelo Ministro 
Carlos Ayres Britto, do Supremo Tribunal Federal (STF). 
O primeiro, foi impetrado por um grupo de cinco servi-
dores do TJBA; o segundo, em nome de 1.338 servidores e 
o terceiro impetrado pelo Governo do Estado da Bahia.
Contudo, a decisão não é definitiva e aguarda apreciação 
do mérito pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A direto-
ria executiva do SINPOJUD, atendendo ao quanto re-
querido por servidores que recebem adicional de função, 
a exemplo dos colegas que respondem pelas unidades 
gestoras, e o sindicato cumprindo o dever estatutário de 
defender os interesses de seus filiados, conforme pre-
ceitua o Art. 4°, § 1 do estatuto da entidade, oferece as-
sessoria jurídica  para garantir os direitos dos colegas que 
recebem adicionais dentro da regularidade que a lei im-
põe, e serão representados pelo escritório do Dr. Augusto 
Aras, que estará impetrando Mandado de Segurança no 
STF, através da procuração pública.

Diretoria lembra servidores para 
recadastramento no PLANSERV
A Diretoria Executiva do SINPOJUD lembra aos servi-
dores para o Recadastramento de Beneficiários do Plano 
de Saúde – Planserv no prazo final de 30 de setembro 
de 2010. O recadastramento pode ser feito na internet 
e abrange os titulares, dependentes e agregados que 
devem atualizar o cadastro de beneficiários do Sistema 
de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais 
(Planserv).

Decreto do governo Jaques 
Wagner altera dispositivos 
do plano de saúde público
O Decreto no. 12.257 de 15 de julho de 2010 
altera dispositivos do Decreto 9.552, de 21 de 
setembro de 2005, que aprova o Regulamento 
do Planserv – Sistema de Assistência à Saúde dos 
Servidores Públicos Estaduais. Há alterações con-
sideráveis, como a do “§ 5º. – Estará assegurada a 
cobertura assistencial ao recém-nascido, filho do 
beneficiário titular ou do seu dependente/agre-
gado, durante os primeiros 30 (trinta) dias após o 
parto.”

A Diretoria Executiva 
do Sinpojud mais um 
grupo de Escrivães 

da Capital, acompanharam 
sessão do Tribunal Pleno Ju-
dicante do dia 4/8. Contavam 
que a Presidente do TJBA, 
Des.ª Telma Britto, apresen-
tasse proposta que resgate 
a defasagem entre os cargos 
de Diretor de Secretaria e o 
cargo de escrivão. Visitaram o 
gabinete do Juiz Assessor da 
Presidência do Tribunal, Dr. 
Ricardo Schmmitt, para reivin-
dicar direitos. Esses servidores 
se sentem prejudicados diante 
da gratificação pela CET que 
os Diretores de Secretaria 
vêm recebendo para realizar 
as mesmas atribuições sem 
nenhuma gratificação.
O Juiz informou que “o Pleno 

Escrivães buscam isonomia 
salarial para o cargo de 
Diretor de Secretaria

foi judicante, e não tratou de 
questões administrativas”. 
Disse que a Presidente do 
Tribunal reconhece o pro-
blema dos escrivães e, pro-
vavelmente, levará proposta 
concreta ao Tribunal Pleno 
Administrativo de 18/8. 
“Não somos contrários ao 
cargo de Diretor de Secretaria, 
apenas buscamos o resgate 
dos nossos direitos que foram 
extirpados”, afirmou Edla Cas-
tro, escrivã. O escrivão Ailton 
Rodrigues disse que o “Tribu-
nal Regional Federal – TRF, 
o Tribunal Regional Eleitoral 
– TRE e o Tribunal Regional do 
Trabalho – TRT recebem grati-
ficação pelo cargo de chefia”.
O cargo de Diretor de Se-
cretaria é comissionado e 
enquadrado na disponibili-

dade orçamentária TJFC3, que 
a partir da Lei 11.919/10 
passa o direito de ter 100% 
de gratificação por Condições 
Especiais de Trabalho – CET. 
Já o cargo de escrivão, em 
extinção a partir da nova Lei 
de Organização Judiciária – 
LOJ, na medida de sua vacân-
cia, continua com as mesmas 
atribuições, porém sem re-
ceber a referida gratificação. 
Isso causa discrepância salarial 
entre os servidores.
A Diretoria Jurídica do Sindi-
cato dos Servidores do Poder 
Judiciário do Estado da Bahia 
– Sinpojud vai acompanhar a 
situação com esforço para que 
o Tribunal Pleno reconheça 
essa distorção e insira a isono-
mia salarial entre escrivães e 
diretores de secretaria.

A diretora de Assuntos 
Jurídicos do SINPOJUD, 

Jaciara Cedraz, acom-
panhou  os escrivães em 
reunião com o Assessor 
Especial da Presidência  

do Tribunal de Justiça
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Colação de grau

Informes

Recadastramento dos filiados

O servidor Clodualdo Costa 
da Silva, lotado no Gabinete 
do Juiz da Vara Crime da 
Comarca de Gandu, colou 
grau como Bacharel de 
Direito na cidade de Ilhéus 
dia 20/02/10. A formatura 
contou com a presença da 
presidente do Sinpojud, 
Maria José Silva, ‘Zezé’.  

Wilson Miranda Barbosa, 
motorista com mais tempo de 
casa, ingressou no SINPOJUD 
há 12 anos. Ele afirma que 
vivenciou o crescimento do 
SINPOJUD e acompanha a 
luta incansável e cotidiana da 
presidente. Destaca ainda as 
mudanças ocorridas no decor-
rer da sua vida profissional no 
Sindicato. “A presidente Zezé 
revolucionou o Sindicato, e 
para melhor”, sustenta.

A Secretaria do Sinpojud informa aos filiados que façam o reca-
dastramento no SINPOJUD, que pode ser feito através do site 
do sindicato www.sinpojud.org.br. Veja figura!

O anteprojeto do orçamento do Tribunal de Justiça para o ano de 2011 foi aprovado 
pelo Conselho da Magistratura. A participação do SINPOJUD, com sugestões da presi-
dente do Sindicato, Maria José Silva, “Zezé”, foi significativa com indicações já aponta-
das na pauta de reivindicações, do início do ano, e foram aceitas. O Tribunal de Justiça 

disponibilizou no site do TJBA a aprovação do anteprojeto orçamentário.

Conselho da Magistratura 
aprova orçamento 2011 
com sugestões do sindicato

Delegado sindical recebe título 
de “Cidadão de Itapicuru ” 

O Sindicato recebeu do De-
legado Sindical da Comarca 
de Itapicuru, Adelson Costa 
Oliveira, comunicado de que 
foi agraciado com o “Título de 
Cidadão de Itapicuru do Estado 
da Bahia” reconhecimento do 
Poder Público Municipal pelos 
serviços relevantes à comuni-

dade local daquela cidade.
“É uma forma de incentivar os 
colegas servidores a trilharem 
pelo caminho da eficiência, 
urbanidade e do bom atendi-
mento ao público”, diz Adel-
son Oliveira. A homenagem 
foi de iniciativa do então 
vereador Anailson Dantas da 
Silva (PT)

Com proposta inovado-
ra – buscando metas, 
apesar de ser con-

tinuidade do ano passado, o 
Tribunal de Justiça pro-
moveu o I Encontro Baiano 
de Servidores das Unidades 
Judiciais de 1º. Grau, e 
avança no sentido de, em 
breve tempo, alçar a con-
dição de proximidade dos 
servidores na Universidade 
Corporativa do Judiciário – 
Unicop do TJBA. 
Na sequência, nos dias 26 
e 27 de julho, foram indica-
dos aproximadamente 850 
servidores de todo o estado 

para participarem desse 
Encontro no Fórum Ruy Bar-
bosa, com o intuito da “troca 
de experiências e a dissemi-
nação de boas práticas entre 
os participantes, para tornar 
as rotinas cartorárias mais 

rápidas e eficientes.”
No I Encontro dos servi-
dores teve efetiva partici-
pação dos trabalhadores do 
judiciário. Entre palestras 
motivacionais e técnicas ao 
projeto de modernização e 
informatização do Judiciário 
baiano, os servidores Rafael 
Gonzalez, Edmundo Has-
selmann, Samuel Cerso-
simo, Sérgio Brito, Jonas 
Guimarães e José Jorge 
dividiram o espaço com os 
palestrantes principais o 
Juiz Marivaldo Dantas e o 
Consultor de Neurolinguís-
tica, Kau Mascarenhas.

Encontro do TJ tem efetiva participação dos servidores

Prestigiando o funcionário

Titulares dos extrajudiciais 
comparecem ao sindicato 
para regularizar serventia

Extrajudiciais reunidos no sindicato
 formalizaram documentação

Diante da decisão do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), que 
declara vagos cartórios extra-
judiciais no estado da Bahia, 
quando na verdade estão 
providos de titulares regular-
mente concursados pelo TJBA, 
o SINPOJUD impetrará com 
mandado de segurança no Su-
premo Tribunal Federal (STF), 
em defesa desses colegas, 
através do escritório do Dr. 
Augusto Aras.
A diretoria executiva do SIN-
POJUD convocou os titulares 
dos cartórios extrajudiciais.

Na ocasião, os titulares  filia-
os receberam atendimento 
individual da presidente do 
Sindicato Zezé, por funcioná-
rios e assessores jurídicos 
da entidade que receberam 
Procuração Pública, anexa-

ram ponderações, dados e 
comentários aos documentos. 
A maioria dos titulares vai 
acionar judicialmente o CNJ.
A peculiaridade dos cartórios 
baianos chamou a atenção do 
CNJ que tomou a iniciativa no 
PP nº. 200810000021537, e 
decidiu pela privatização a fim 
de garantir que a legislação 
seja cumprida. O SINPO-
JUD imediatamente tomou 
providências jurídicas cabíveis 
à época e, dos quase 500 
cartórios dados como vagos, 
90% já estão providos.



ENTREVISTA

 Tribuna Livre – O que a 
trouxe para o sindicalismo?
Vânia Romilda – Desde 1988 
que havia discussão favorável 
à formação do sindicato. 
Entrei, na verdade, em 1991 
quando de sua fundação. Fui 
uma das primeiras filiadas. 
Os constantes chamados da 
categoria me trouxeram para 
o sindicalismo. Já no ano de 
2004, convidada por Zezé, 
ingressei de fato. Entrei para 
o SINPOJUD como diretora de 
Secretaria.
TL – Como conseguiu trazer 
mais filiados para o Sindicato?
VR – Conversando e mostran-

VÂNIA ROMILDA FERREIRA

Dando sequência a uma 
série de entrevistas com 
diretores do SINPOJUD, 
veiculamos nesta edição 

matéria com a Oficial de Justiça con-
cursada em  Ilhéus e que tem 21 anos 
de serviço público. Vânia Romilda 
Ferreira, Diretora de Assunstos So-
ciais, é  filiada ao Sindicato desde 
1991. Gosta muito do corpo-a-corpo, 
encontrar os colegas em eventos, 
comícios, comarcas; é panfletária na 
melhor acepção da palavra, também 
gosta de distribuir jornais e manifes-
tos porquê, segundo ela, “é a hora 
em que os colegas estão abertos para 
o debate”. Rede e descanso estão 
nos planos já que sua casa e objetos 
pessoais ficaram em Ilhéus, perto da 
praia. 

do vantagens de unidade, 
e passando informações de 
que os colegas precisavam 
ser sindicalizados. E no dia 
a dia, trabalhando a cabeça 
das pessoas temerosas... Nas 
viagens mesmo, quando va-
mos até as comarcas, consigo 
trazer sempre mais um para 
o sindicato, e devagarzinho 
venho trazendo sempre mais 
um. (O sindicato em 2001 
tinha aproximadamente 2000 
filiados e hoje passa dos sete 
mil.)
TL – Então você gosta de um 
corpo-a-corpo?
VR – Adoro! (Ri...!!!) Quando 
é para ir à rua, panfletar, dis-

tribuir jornais acho a melhor 
parte, porque é o momento 
em que temos as oportunid-
des de ouvir as propostas dos 
colegas. É um encontro muito 
bom.
TL – Isso ocorre dentro de 
casa também com os fami-
liares?
VR – Tem que ser... Minhas 
filhas são muito envolvidas. 
Tudo que acontece e que 
envolva o sindicato, tanto o 
marido, quanto as duas meni-
nas (Carolina e Isadora) e mais 
duas sobrinhas, são partici-
pantes. O Edson, meu marido, 
sempre está de prontidão.  
TL – Com tanto tempo de car-
reira e de sindicalismo pensa 
numa rede à beira de praia 
em Ilhéus?
VR – Ah, isso aí é um futuro 
promissor, e está perto. É tan-
to que minha casa e minhas 
coisas estão lá. Sempre que 
posso tiro uma folga e vou 
para Ilhéus. A praia ilheense é 
meu charme!
TL – Fale sobre saúde do tra-
balhador.
VR – Vixe! É problema sério. 
O judiciário como um todo 

uma sobrecarga de trabalho 
dos serventuários. Inclusive há 
muitos locais que ainda usam 
máquina de escrever manual. 
Não é só no interior, isso 
ocorre também na capital, por 
exemplo no 1º. Ofício Notas 
de Salvador.
Muitos colegas adoecem a 
“olhos vistos”. Estados de 
depressão, infelizmente, é um 
marco negativo no judiciário. 
TL - O Tribuna Livre viu em 
alguns cartórios e registrou, 
tanto em Vitória da Conquista 
como em Salvador, estado 
lastimável dos livros e dos 
locais de trabalho. Fala-se 
em privatização, digitali-
zação, mas não tem nenhum 
movimento sobre restauração 
desses “livrões”. O que você 
pode falar sobre essas situa-
ções?
VR – Olha, a gente vê            
livros dissolvendo nas mãos 
dos serventuários, pesados, 
grandes que provêm dificul-
dades de manuseio... São 
pesados e muito velhos. Esses 
livros já deviam estar microfil-
mados, digitalizados, há muito 
tempo. Estou falando de Sal-
vador, capital baiana, não do 
interior: por lá a coisa é pior.
No 1º. Ofício da capital os 
servidores usam, por in-
crível que pareça, máquina 
de escrever manual. Sobre 
restauração dos livros já con-
versamos sobre o assunto. E o 
que sempre clamamos é que 
o local de trabalho não seja 
insalubre. Todos os cartórios 
extrajudiciais estão em pés-
simas condições.
TL – Seu objetivo daqui em 
diante qual é?
VR – Buscar novas possibili-
dades que se adequem para 
melhorar a prevenção na 
saúde do trabalhador. É um 
propósito pessoal.

está doente. Principalmente, 
posso falar assim, aqui onde 
trabalho virou praticamente 
uma clínica (cita sua sala no 
Sindicato). Quando criamos 
o Departamento de Assuntos 
Sociais foi um alívio para o 
trabalhador filiado. No “So-
cial” temos gavetas lotadas de 
prontuários. Isso porque há 
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Após eleições, líder do governo Vacarezza quer 
discutir a PEC 190 com entidades sindicais
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À       EVELIA  R
1 - A aplicação do 

Estatuto sempre foi 
norma. A Diretoria 

Executiva do SINPOJUD, 
principalmente quando 
preside Mesa e reunião e 
assembleias deu a palavra 
aliada à democracia. Àque-
les que não tinham direito 
à palavra, a usaram. Só 
que com abuso. Gritaram, 
agitaram, bateram no  peito 
demonstrando ignorância e 
fizeram quebra-quebra no 
Salão do Júri, no Fórum Ruy 
Barbosa na Assembleia de 7 
de maio. 
A penalidade ao sindicato 
é de que as últimas assem-
bleias a “nossa casa”  não 
foi liberada e fomos para 
outros locais debater e 
exercer nosso direito à 
democracia.

3 - Ainda na desenfreada 
agressão à categoria, 
uma minoria, ri dos 

servidores que tiveram 
os dias cortados durante 
a greve. Usam blogs para 
demonstrar total desrespeito 
ao servidor. “Hahaha, bati 
no peito, usei a palavra, não 
sou filiado, gritei pela greve, 
e trabalhei todos os dias... 
hahahah, recebi meu salário 
integral”. Uma servidora bem 
conhecida: “Para mim, foram 
40 dias de férias... hehehe”. 

2 - Não é necessário 
dar nomes a esse tipo 
de gente, porque a 

maioria dos servidores sabe 
quem são os covardes que 
alardeiam falsos discursos 
à categoria do servidor do 
judiciário.

Os parlamentares 
da Câmara dos 
Deputados 
imbuídos da 
apreciação 

da pauta de votação que 
cons-tava as PECs 190 e 300, 
Judiciário, Pré-sal e PEC 300 
antes do recesso parlamentar, 
apontaram a possibilidade 
de votarem antes mesmo 
dos festejos de São João. O 
parlamento esvaziado não 
coube quorum para votação, 
além do que havia medidas 
provisórias que trancavam o 
trâmite de votação. 
Indicada pelo presidente da 
Câmara, Michel Temer, à Di-
retoria da Federação Nacional 
do Judiciário dos Estados - 
Fenajud, que tem na presidên-
cia Zezé (SINPOJUD), pro-
posição para que a PEC 190 
entraria na pauta de votação 
após as eleições com aval do 

líder do governo na Câmara, o 
baiano de Senhor do Bonfim 
deputado federal pelo estado 
de São Paulo, Vicente Vaca-
rezza (PT). A pauta agora ficou 
para o “esforço concentrado 
após as eleições”.
Matéria, no site do Departa-
mento de Comunicação da 
Fenajud, comenta os contatos 

feitos por diretores e dirigen-
tes sindicais dos estados em 
gabinetes, com o líder Vaca-
rezza, e aponta novas pos-
sibilidades, alternativas, para 
que no “esforço” concentrado 
após as eleições a PEC 190 - 
diga-se de passagem, caminha 
bem e é aceita na Câmara dos 
Deputados-, possa ser votada.

Parceria SINPOJUD, Aceb 
e Fetrab dá formação 
para servidores públicos

J
á no mês de 
março o SINPOJUD 
divulgou manuten-
ção de parceria 
com Associação 
Classista de Edu-
cação da Bahia - 
ACEB e Federação 
dos Trabalhadores 

Públicos do Estado da Ba-
hia – Fetrab em que o sindi-
cato apoiava novos cursos 
para servidores visando dar 
qualificação aos profissionais 
públicos e do judiciário. 
O curso à época visou pre-
parar os servidores para o 
concurso que trata das noções 
do Direito Público, Gramática 
e Produção de Texto, Novas 
Tecnologias/Informática, 
Lógica e Temas da Atualidade.
Hoje, publicamos convocação 

dos aprovados no concurso 
de agentes penitenciários 
que está marcada para 
os dias 4, 5 e 6 de agosto, 
das 9 às 17 horas, na sede 
da Secretaria de Justiça e 
Cidadania e Direitos Hu-
manos, no auditório Pedro 
Milton (térreo), no CAB. Os 
87 candidatos aprovados no 
concurso público para agen-
tes penitenciários devem 
apresentar documentação.
A convocação foi publicada 
no Diário Oficial do Estado 
(DO) do dia 27 de julho. Os 
candidatos aprovados que 
devem apresentar além da 
documentação, vão receber 
informações sobre realização 
de exames médicos, ava-
liação psicológica e teste de 
aptidão física.

4Outro dia ouvia-se 
comentário de um 
servidor do Tabelionato 

de Notas, estupefato, sur-
preso: - “Verdade!” Você tem 
horário de almoço? ... Mais 
surpreso ainda ficou ao saber 
que há um novo regime na 
Praça: é o JACCCSEC (pronún-
cia: Já qui Séqui...) – a Cor-
regedoria Geral da Justiça e a 
Coordenadoria dos Cartórios 
e Serventias Extrajudiciais 
da Capital IGNORA o regime 
estatutário, Lei 6.677/94, e 
mantém a carga horária de 
9 às 15 horas, ininterruptas, 
sem hora para almoço, aos 
servidores lotados no Tabe-
lionato de Notas... 

Libera apenas 15 minutos 
para o servidor lanchar 
no Shopping. E quem 

não tem condições de se ali-
mentar em lugares caros? 
Resposta óbvia:
- Vai ficar magérrima!!!


