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PRESTAÇÃO
DE CONTAS

As contas de 2015 e a previsão orçamentária
para 2016 do Sinpojud foram aprovadas pelos
delegados sindicais e pelos filiados da entidade
durante Assembleia Geral. Confira!
Págs. 4 à 7

Valorização dos técnicos é uma
das lutas da nova diretoria
Pág. 2

Tribuna Livre lança “Você sabia?” e “Cafezinho com Lei”
No espaço “Você Sabia?” o jornal Tribuna Livre
irá esclarecer algumas dúvidas dos serviodores
sobre assuntos de interesse da categoria. Nesta
edição os assuntos tratados serão, abono permanência e o PLP 257/2016.
Já o “Cafezinho com Lei” será a coluna do consultor jurídico, Carlos Magno Vieira, que tratará sobre os assuntos jurídicos do estado e do Brasil.
Confira nas páginas 3 e 8.
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EDITORIAL
Das diversas categorias do Judiciário baiano a maior, numericamente, é a dos técnicos
judiciários. Apesar de sermos maioria, nós
técnicos sofremos pela falta de valorização do
nosso trabalho, pelo excesso de atribuições
dadas sem parâmetro algum pelas quase 250
comarcas espalhadas pelo estado da Bahia.
A nossa luta é pela elevação da escolaridade e pela diminuição de um abismo cada vez mais crescente em relação a nossa remuneração e as dos analistas.
É de conhecimento público que muitos de nós exercemos as mesmas atividades do analista e não recebemos
a mesma remuneração, uma violação expressa aos princípios da moralidade, legalidade e de isonomia. Além de
poder ser considerado desvio de função, já que não prestamos concurso para tal atividade, não temos a “escolaridade exigida” e nos são impostas as substituições com
a alegação da falta de pessoal, e quando nos recusamos
corremos o risco de responder um processo administrativo por insubordinação, como já aconteceu com alguns
colegas. Bastaria para nós, neste contexto, recebermos
remuneração equivalente a que os nossos colegas recebem pelo trabalho que fazemos, que em muitos casos,
temos maior conhecimento das tecnologias e sistemas
utilizados nas unidades judiciarias.
Temos um sindicato a nosso serviço e que após ouvir os colegas nas diversas comarcas, assume de vez essa
luta, buscando e justificando na nova LOJ, a elevação de
escolaridade dos técnicos para nível superior e criando
condições favoráveis para a elaboração de um novo PCS,
o qual deverá ser justo e corrigir as distorções salariais
que nos atingem.
Em reunião recente com o diretor geral do TJBA,
acompanhamos os técnicos e ficou claro para todos que
o nosso instrumento de luta é o caminho para as conquistas e isso vem sendo colocado diariamente pelo nosso
presidente Zenildo Castro, que já no seu discurso de posse colocou a causa dos técnicos como umas das prioridades das lutas da entidade. São poucos meses de gestão,
porém a diretoria está unida em torno dessa causa e já
colhe frutos, pois as substituições de 2016 estão sendo implementadas e os passivos de muitos já estão começando
a serem pagos. Portanto, o momento é propício e vamos
vencer se mantivermos a união, não só a união dos técnicos, mas de todas as categorias do judiciário baiano.
Viva a luta e avante na vitória!
Luiz Félix “Quixabeira”
Diretor de Secretaria e técnico judiciário
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INFORMAÇÃO

O que é abono
permanência?
O abono de permanência é o reembolso da
contribuição previdenciária devido ao funcionário
público que esteja em condição de aposentar-se
mas que optou por continuar em atividade, ou
seja, quando o servidor completa os requisitos da
aposentadoria voluntária como idade e tempo de
serviço/contribuição.
Vale ressaltar que a aplicação da regra para
aposentado “quanto ao tempo de serviço diminui
a exigência da idade”, não se aplica ao abono permanência, valendo apenas para a aposentadoria.
Quando o servidor se aposenta deixa de receber
o abono de permanência e passa a contribuir para
o Funprev, no percentual menor do que quando
estava na ativa.
O abono de permanência foi instituído pela
Emenda Constitucional nº 41/03, e consiste no pagamento do valor equivalente ao da contribuição
do servidor para a previdência social.
Art. 6º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40

da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o servidor da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que
tenha ingressado no serviço público até a data de
publicação desta Emenda poderá aposentar-se
com proventos integrais, que corresponderão à
totalidade da remuneração do servidor no cargo
efetivo em que se der a aposentadoria, na forma
da lei, quando, observadas as reduções de idade e
tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 40
da Constituição Federal (...).
O requerimento para o benefício do abono permanência está disponível no portal do TJBA, no
RH Net, no campo “Requerimento de Direitos e
Vantagens”. Ao preencher o formulário, o servidor
deverá assinalar o campo “outro”, localizado no
final da página, e especificar a escolha da solicitação, escrevendo o nome “abono permanência”. O
requerimento deverá ser enviado através do Siga
ou protocolo administrativo.

De que se trata o
PLP 257/2016?
O Projeto de Lei Complementar 257/2016 encontra-se em pauta no Plenário da Câmara. O PLP 257
de 2016, concede prorrogações de prazo para o pagamento de dívidas dos estados e do Distrito Federal
com a União, impondo, em troca, o corte de direitos
dos servidores públicos estaduais. O governo propõe
com isso trocar pequenas concessões, obrigar os estados a fazer cortes em gastos sociais, e ainda desistir
de ações judiciais que questionem tais dívidas.
O Sinpojud, juntamente com a Federação dos Servidores do Judiciário nos Estados - Fenajud, critica tal
medida e luta para barrar o avanço desse PLP que
retira direitos dos servidores, além de denunciar o

retrocesso que representa esse projeto que vai levar
à destruição da economia e dos direitos dos trabalhadores.Direitos esses conquistados pelos servidores públicos que se encontram sob forte ameaça. A
suspenção de concursos públicos, congelamento de
salários, não pagamento de progressões e outras vantagens, como gratificações, fim da previdência social
e revisão dos regimes jurídicos são alguns dos direitos ameaçados com esse PLP.
A Diretoria Executiva do Sinpojud convoca seus
filiados para buscarem apoio junto aos deputados federais de suas regiões para que eles votem contra o
Projeto de Lei Complementar 257/2016.

www.sinpojud.org.br
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O seu melhor momento jurídico!
Por Carlos Magno Vieira
Consultor Jurídico

É

com imensa satisfação que anunciamos o lançamento desta coluna: Cafézinho com Lei.
O Cafézinho com Lei nasceu de um projeto amadurecido com o intuito de abrir mais um espaço na mídia sindical para as informações do mundo
jurídico e do seu dia-a-dia, tornando um instrumento
que servirá de apoio jurídico aos servidores e ao SINPOJUD.
As edições da coluna, serão compostas, de forma
alternadas, com artigos, acompanhado de decisões
atualizadas dos Tribunais do Brasil e, em especial
dos Tribunais Superiores de Brasília bem como do
CNJ – o “Plenário”. O espaço será dinamizado com
as notícias e “causos jurídicos” que só acontecem no
judiciário os “Momentos Jurídicos Curiosos”. Traremos como novidade a “Pílula Jurídica” que são
pequenos trechos de artigos de lei para lhes informar
a respeito das legislações de seu interesse e, o “Glossário” com as definições dos termos jurídicos. Dessa
forma, a coluna se torna informativa, descontraída e
atual, instrumento capaz de fortalecer não só o Tribuna Livre, bem como, o elo entre o SINPOJUD e você
servidor. Assim, enquanto você bebe um café, você se
informa com o Cafézinho com Lei. É isso aí!

PLENÁRIO
TST - DANO MORAL
A Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho não conheceu de recurso da Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos (ECT) contra decisão que a
condenou a indenizar, em R$ 10 mil, um agente de
correios por discriminação em decorrência da sua
orientação sexual.
De acordo com o desembargador convocado
Marcelo Lamego Pertence, relator do processo, ficou
demonstrada a prática de ato ilícito devido ao “tratamento humilhante e vexatório” a que o empregado
era submetido, inclusive com a divulgação de sua
condição de portador do vírus HIV, violando sua privacidade. (26.04.2016)
Fonte: : www.stf.jus.br; www.tst.jus.br; www.tjdft.jus.br;
www.espacovital.com.br

ASSÉDIO MORAL: Realidade ou ficção?
Com a mecanização da produção – a revolução industrial – momento importante na história universal, que
marcou em definitivo a relação entre patrão e empregado. As relações de trabalho sempre foram marcadas pelo
binômio lucros x custos, ou seja, os empregadores versus contratação de colaboradores por salários inferiores.
A tensão sempre esteve presente.
Por consequência, foram surgindo ao longo desses
períodos, reivindicações de ambos os lados, e a necessidade dos trabalhadores de se organizaram para pleitearem os seus direitos. Nasceu, então, os sindicatos. Das
relações entre patrão e empregados o assédio moral e
sexual sempre esteve presente, mas até então, não eram
observados e nem julgados pela justiça.
O assédio moral, segundo Gamonal (2005), se caracteriza como conduta abusiva e habitual manifestada por
comportamentos, palavras, atos, gestos, escritos que possam trazer dano à personalidade, à dignidade ou à integridade física ou psíquica de uma pessoa, pôr em perigo
seu emprego, ou degradar o ambiente de trabalho.
Na atualidade a Justiça do Trabalho tem se encarregado de julgar tais situações quando ocorridas na esfera privada, ou seja nas empresas, escritórios, hospitais, enfim,
onde houver uma relação de hierarquia ou mesmo entre
colegas do mesmo nível laboral. E quando ocorre no ambiente do serviço público, seja ele, federal, estadual ou
municipal? Portanto, responda: esse tema é uma realidade ou ficção? Retornaremos ao tema, na próxima edição.

MOMENTOS JURÍDICOS
CURIOSOS
Morte morrida e fotografada
“Não tendo sido possível obter
certidão de óbito da morta, nem
identificar o cartório onde foi lavrado
o assento, junta-se, para comprovar o falecimento, levantamento fotográfico realizado no cemitério local, pelo qual se verifica que a ré está realmente falecida, aparecendo fotos da lápide e de
todo o túmulo”.
De uma petição de usucapião na comarca de
Ronda Alta (RS).

