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EDITORIAL

É necessário unir para fortalecer!
Diante da conjuntura atual, nós servidores públicos estamos a
todo instante sendo atingidos em todas as esferas, seja nacional ou estadual e isso tem impulsionado a luta diária em vários flancos em busca
de conter tais investidas.
Apesar de conquistarmos um avanço considerável e importantíssimo junto a atual gestão do
TJBA, com abertura de diálogo e participação
nas discussões objetivando resolução concernente à demanda dos servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia, não obtivemos êxito
em algumas questões.
Com as dificuldades orçamentárias em declínio se tratando em quitar os débitos de valores
passivos em favor dos servidores, são inúmeras
dificuldades apresentadas, mesmo assim, obtivemos um avanço considerável nos pagamentos
de débitos menos expressivos, entretanto devidos, e por direito garantidos, após inúmeras e
incansáveis discussões para efetivar um acordo.
O SINPOJUD não demoverá da luta. Nós servidores precisamos agregar, unir forças para enfrentar as intempéries atuais e por vir, para não
oportunizar quem quer que seja nos destituir dos
nossos direitos e garantias conquistados com extremo esforço de luta.

As inquietudes existentes são comuns, por indignação e conhecimento dos seus direitos lesados e através do instrumento legítimo recorre ao
sindicato para se opor e resistir em favor do servidor que é o elo mais frágil nessa batalha.
Mesmo com crise financeira do TJBA, estaremos a frente intensificando o debate, para
conquistar o pagamento do passivo dos 18%, reestruturação do PCS dos servidores do Poder Judiciário baiano, apresentar propostas que possa
inserir no orçamento as parcelas para suprir os
pagamentos devidos.
O jornal Tribuna Livre apresenta nesta edição,
algumas matérias, artigos e informativos que visam esclarecer dúvidas e sanar inquietudes comuns na categoria, que espera ansiosa seus direitos serem cumpridos.
Na certeza de que mesmo que os nossos esforços não sejam vistos, mas com resultados palpáveis podemos comemorar juntos dias melhores.
Os avanços já podem ser contemplados com a
abertura do diálogo e a participação dos sindicatos nas discussões acerca da crise, trata-se apenas a uma questão de tempo para visualização
dos nossos objetivos sendo concretizados.
Boa Leitura a todos!
Jorge Cardoso Dias
Diretor de Imprensa e Divulgação
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Direto ao Direito

PAD, Ônus Probatório e
Princípio da Presunção da Inocência
Essa semana fui indagado por um servidor que respondia a um
Processo Administrativo Disciplinar – PAD,
como provar a sua inocência. Esse questionamento é típico dos
que passam por essas
experiências. O importante, antes de tudo, é procurar uma assessoria jurídica, imediatamente. Se
possível de um profissional com conhecimento
em processos dessa natureza. Aos filiados do SINPOJUD essa assessoria é oferecida gratuitamente.
Bastando agendar horário com os advogados da
instituição.
Antes de responder a indagação, necessário
entender certas particularidades que norteiam tal
instituto. Mister traçar a sua definição, valendo-nos
da própria lei. Nesse sentido PAD é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas
atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investida (Lei
nº 8.112/1990, art. 148). A lei 6677/94, em seu artigo 204, trata sobre a matéria. Esse expediente
disciplinar não tem por finalidade apenas apurar
a culpabilidade do servidor acusado de falta, mas,
também, oferecer-lhe oportunidade de provar sua
inocência, corolário do direito de ampla defesa
(Lei nº 8.112/1990, art. 143).
Já a Sindicância Administrativa, segundo conceito de JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, citado por Romeu Felipe Bacellar Filho, é o “meio sumário de
que se utiliza a Administração do Brasil para, sigilosa ou publicamente, com indiciados ou não,
proceder à apuração de ocorrências anômalas no
serviço público, as quais, confirmadas, fornecerão
elementos concretos para a imediata abertura de
processo administrativo contra o funcionário responsável”. A sindicância visa unicamente buscar a
ocorrência da infração administrativa e identificar
sua autoria, caracterizando-se por sua natureza
predominantemente inquisitorial, exceto quando
aplica algum tipo de penalidade ao servidor. Entendo, contudo que em ambas as situações se faz
necessário a ampla defesa e o contraditório, binô-

mios que não podem sofrer limitações.
Mas, como funciona a produção da prova, nos
expedientes disciplinares? A Carta Política em seu
artigo 5º., inciso LVII, nos traz um dos princípios
máximos norteadores do Direito Repressivo que é
o da presunção da inocência (“in dubio pro reo”).
E um dos consectários lógicos do princípio da presunção da inocência nos processos administrativos disciplinares é o que condiciona a Administração à prova.
Por ser o servidor acusado presumidamente
inocente, e por não ser o acusado obrigado a produzir prova contra si, duas conclusões são inescapáveis no âmbito probatório do processo administrativo disciplinar. São elas: 1) o ônus da prova
cabe à Administração; e 2) a dúvida milita a favor
do indiciado.
Aliás, sobre o encargo probatório, colho o Parecer/AGU nº GQ-136, de 26 de janeiro de 1998:
“Ementa: A penalidade do servidor deve adstringir-se às faltas sobre as quais existam, nos autos,
elementos de convicção capazes de imprimir a
certeza quanto à materialidade da infração e à autoria. No processo disciplinar, o ônus da prova incumbe à Administração”.
Por outro giro, sobre a dúvida ser favorável ao
processado, eis o Parecer/AGU nº GQ-182, de 28
de dezembro de 1998: “Ementa: A Administração
deve editar o ato punitivo apenas na hipótese em
que esteja convencida a respeito da responsabilidade administrativa do indiciado. A dúvida induz à
exculpação”.
O servidor acusado no processo disciplinar não
tem que provar que é inocente de qualquer acusação a ele imputada. Quem tem o dever e a obrigação de provar a culpa disciplinar do servidor é a
Administração Pública. A prova deve ser idônea, a
fim de consubstanciar responsabilidade administrativa do servidor. Na ausência de provas acusatórias irrefutáveis, outro caminho não há senão o de
absolver o servidor, conforme se pronuncia a jurisprudência uníssona e pacífica de nosso Tribunais.
Em caso de dúvidas ou para mais informações,
contatar o Departamento Júridico - (71) 2109-3018,
juridico@sinpojud.org.br

www.sinpojud.org.br
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Servidores denunciam situação
caótica do Fórum de Andaraí
Os servidores do Fórum de Andaraí entraram em contato com
o Sinpojud para denunciar mais uma vez
a situação caótica da
unidade judicial. Falta
segurança e servidores
Servidores relatam dificuldades na Comarca. O Fórum
para diretor do Sinpojud
já foi assaltado duas
vezes em virtude à facilidade de que os meliantes
encontram em invadir o prédio.
O diretor do Sinpojud, Jorge Cardoso, visitou o
Fórum a pedido do presidente da entidade, Zenildo Castro, que já havia visitado os servidores anteriormente e conhecido a as dificuldades daquela Comarca. Durante a visita, o diretor constatou
as grades arrombadas, processos espalhados pelo
chão, além de armamento deixado para trás pelos
bandidos, que na ocasião haviam arrombado a unidade judicial, onde foram furtadas diversas armas
e munições. Da primeira vez, na madrugada do dia
22 para 23 de março, os meliantes arrombaram as
portas dos cartórios, gabinetes e salão do júri. “Fica
evidente a fragilidade quanto a segurança do prédio” denuncia o magistrado substituto, João Batista

Bonfim Dantas, que já oficiou para o Tribunal de
Justiça e para o Conselho Nacional de Justiça em
Brasília.
O caso foi levado as autoridades do Tribunal de
Justiça pelo diretor, que aguarda providências temeroso pela segurança dos servidores e da população que frequenta o Fórum.
Além da falta de segurança, o Fórum de Andaraí também sofre com a falta de pessoal, tendo
apenas dois servidores. “Hoje tramita em nossa
comarca cerca de 1.600 processos” informa o servidor, Jorge Rios. Para o servidor, Tairone Oliveira,
que atua em cinco cartórios, “A situação é insustentável”. Apenas três servidores trabalham no
fórum e têm que responder até cinco portarias de
designação, correndo o risco de responder processo administrativo.

Filiados ganham espaço de apoio a
vítimas de assédio moral e sexual
O Sinpojud inaugurou em junho do corrente
ano, o Observatório de Assédio Moral e Sexual.
O espaço, conta com profissionais capacitados
prontos para acolher, escutar e apoiar com todo
sigilo necessário as vítimas de assédio moral e
sexual no âmbito do judiciário baiano.
Com apenas três meses de funcionamento, o
núcleo já registra casos importantes de assédio.
Profissionais do núcleo declaram que a agressão
causa sequelas nas vítimas que apresentam comportamento depressivo, baixa auto-estima e que
na maioria das vezes chega a atrapalhar o rendimento laboral dos servidores.
De acordo com o jurísta, Carlos Magno, o assédio pode ocorrer tanto da parte de colegas quanto
de superiores no trabalho. Ambos são caracterizados como assédio. No Observatório de Assédio

Moral e Sexual do Sinpojud, os servidores encontram apoio e sigilo, contando com o auxílio de
uma assistente social e de um advogado.
Atendimentos podem ser agendados através
dos telefones (71) 2109 3029. Também um canal
de denúcia foi disponibilizado pela equipe multidisciplinar, através do e-mail denunciaobservatorio@sinpojud.org.br
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Nova diretoria do Sinpojud consegue
pagamento de passivos para servidores
Em menos de um ano a nova Diretoria Executiva do Sinpojud consegue, através do diálogo com a Mesa
Diretora do Tribunal de Justiça da Bahia, os pagamentos dos passivos que estavam há anos na pauta
de reivindicações da categoria e sem avanços nas negociações.
Desde que assumiu a gestão
do Sinpojud, o presidente Zenildo Castro e os demais diretores
vêm buscando manter o diálogo com a Mesa Diretora do Tribunal de Justiça da Bahia para
tentar negociar o pagamento
do maior número de passivos
que fosse possível, já que a última gestão do TJBA não dialogou ou recebeu as entidades sindicais para negocição
das reivindicações.
Apesar das criticas, a atual Diretoria do Sinpojud já
obteve êxitos com as negociações, conseguindo o pagamentos de passivos que alcançam muitos servidores e há
muito tempo vinham sendo reivindicados pela categoria.
Alguns pagamentos já iniciaram no mês de julho,
enquanto os demais terão início a partir de setembro.
“Estávamos há muito tempo lutando para que esses
passivos fossem pagos aos servidores e através do diálogo com a Mesa Diretora do TJ e a presidente Maria do
Socorro Santiago, nós conseguimos”, destaca o presidente do Sinpojud, Zenildo Castro.
O Sinpojud continua buscando, através de negociação, que o Tribunal efetue o pagamento dos 18%, que
é um anseio da categoria, e os valores do passivo serão

disponibilizados no RHNet após
parecer da Procuradoria Geral e
homologação pelo TJBA. “Sabemos que ainda precisamos avançar mais, por isso continuarei lutando pelo pagamento dos 18%.
Mas peço paciência aos filiados,
pois diante do cenário atual que
o país está vivendo, considero
esses pagamentos um grande
avanço. Com a negociação conseguimos que a verba
que o TJ tinha disponível atingisse o maior número possível de servidores”, explica Zenildo, que finaliza: “Me
comprometi em lutar por toda categoria, independente
do seu cargo e é isso que estou fazendo. Continuarei
lutando e não desistirei enquanto não conseguir as melhorias que o trabalhador do Judiciário merece”.
Confira abaixo os passivos negociados pelo Sinpojud
para pagamento:
•
•
•
•
•
•
•

Abono permanência;
Licença prêmio;
Indenização de férias;
Adicional por tempo de serviço;
Adicional noturno;
Substituição;
Progressão por titulação.

Fala servidor
“Confio muito
nesta gestão e no
Sinpojud. Sei que
não podemos conquistar tudo de uma
só vez, mas já vejo alguns avanços:
o pagamento de alguns passivos importantes, a licença prêmio dos aposentados, a progressão funcional de
alguns servidores que há muito tempo tem aguardado e a negociação
dos 18% que será pago futuramente.”
Marivaldo Barbosa Leal - servidor aposentado

“Gostaria
de
agradecer ao Sinpojud pelo empenho nas negociações, pelo passivo das substituições
de todos os colegas. Parabéns Zenildo pela sua capacidade de negociar com o TJ. Nós esperamos muito
mais, como os 18%, mas sabemos
que Deus te dará sabedoria e paciência suficiente pra conduzir as negociações. Nesses oito meses da atual
gestão, a minha regional teve mais
resposta do Sinpojud do que os três
últimos anos passados.”
Marcos Reis – delegado sindical
Comarca de Cansanção/BA

“Zenildo e sua
Diretoria
chegou
para melhorar ainda mais. Com muita humildade atende os filiados e os
orienta. Tem visitado as comarcas do
interior e constatemente está em negociação com o Tribunal, inclusive a
categoria já se vê contemplada com
o pagamento das substituições, das
diárias e de muitos passivos. Tudo
isso é resultado do empenho da Diretoria, que começa a ganhar reconhecimento da categoria frente a dedicação e seriedade.”
Deusival Santos – delegado sindical Comarca da Capital

www.sinpojud.org.br
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Aposentado concorre ao
Prêmio Servidor Cidadão
O representante dos
aposentados no Sinpojud, Gilson Cardoso
concorre ao Prêmio
Servidor Cidadão promovido pelo Governo do Estado. Com o Projeto Capoeira, força da natureza,
Cardoso propõe o estímulo a cultura, educação e
esporte no âmbito da comunidade.
O Projeto concorre com cerca de 200 inscritos e
atinge o objetivo proposto pelo prêmio, que é reconhecer e premiar servidores estaduais responsáveis por ações ou projetos que visam a melhoria
da qualidade de vida e da prestação de serviços.

O Projeto Capoeira, força da natureza será uma
extensão da série de ações socioambientais já desenvolvidas pelo Mestre de Capoeira Gilson Cardoso, funcionário aposentado que atualmente representa os aposentados e pensionistas filiados ao
SINPOJUD.
O projeto propõe curso de capoeira para crianças
e jovens, oriundos das escolas públicas do povoado de Areal, localizado em Amélia Rodrigues. “A
atividade será realizada não apenas como desporto, mas como manifestação cultural que apresenta
um caráter multidimensional, cultural, de inclusão, paz e respeito à natureza”, informa Cardoso.

Em Notas
Aposentados ganham acesso aos
expedientes e PAs pelo SIGA

Secretaria convoca servidores
para atualização cadastral

O Tribunal de Justiça da Bahia disponibilizou, a partir do dia 19 de agosto canal de acesso aos aposentados, através do SIGA. Com isso os aposentados passam
a ter acesso ao expediente e processo administrativo.
O acesso deve ser feito a partir do portal do TJBA,
opção SIGA da lista “Links mais acessados”. Na tela
aparece a opção “Acesso de Aposentados”, onde deverão ser preenchidos dados como a matrícula e a senha pessoal utilizada para acesso ao Sistema RH Net.
Trata-se de uma reivindicação da Diretoria Executiva
do Sinpojud à Presidência do TJBA durante audiência,
visando ampliar o acesso dos aposentados às informações que dizem respeito aos mesmos.

A Diretoria de Secretaria do Sinpojud solicita de
seus filiados que atualizem seu cadastr no portal
da entidade. Com o cadastro atualizado, os servidores podem receber correspondências e manter
contatos com seu sindicato. A Diretoria ainda ressalta que aqueles que já fizeram o recadastramento
recentemente não há necessidade que o refaça. O
filiado também deve atentar para encaminhar fotos
3 x 4 scaneada e enviada para o e-mail secretaria@
sinpojud.org.br

Obras sociais Irmã Dulce
precisam de doação
As obras Sociais Irmã Dulce precisa de pessoas amigas que possam ajudar a dar continuidade a missão de
Irmã Dulce em ajudar os necessitados. Os interessados
em contribuir com essa obra podem obter maiores informações através do número 0800 2845 284 ou enviar
e-mail para marketing@irmadulce.org.br

Recadastramento de aposentados
tem início em novembro
O recadastramento dos aposentados do Tribunal
de Justiça da Bahia acontecede 01 a 30 de novembro. O Departamento de Aposentados e Pensionistas
do Sinpojud alerta os aposentados filiados à entidade que o não comparecimento levará a suspensão
do pagamento do benefício. O Setor ainda informa
que encaminhará por mala direta para os seus filiados as instruções de como o aposentado poderá realizar o referido recadastramento no prazo devido.
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Lei Maria da Penha
completa 10 anos
Criada em agosto de 2006, através da Lei 11.340, a
Lei Maria da Penha completa 10 anos. Batizada de Lei
Maria da Penha em homenagem a uma sobrevivente
da violência machista de seu marido, que tentou matá-la por duas vezes. A primeira com um tiro nas costas
e a segunda eletrocutada no chuveiro. Maria da Penha
denunciou e conseguiu prender seu agressor.
Infelizmente não é a realidade de muitas mulheres,
que fragilizadas com a violência não conseguem denunciar. Porém, a Lei propõe criar mecanismos para
coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do§ 8o do art. 226 da Constituição Federal.
A Conferência das Nações Unidas sobre Direitos
Humanos (Viena, 1993) reconheceu formalmente a
violência contra as mulheres como uma violação aos
direitos humanos. Desde então, os governos dos países-membros da ONU e as organizações da sociedade civil têm trabalhado para a eliminação desse tipo
de violência, que já é reconhecido também como um
grave problema de saúde pública.
No Brasil, diversas ações são realizadas no sentido
de banir a impunidade aos agressores, que na maioria das vezes são os próprios maridos e companheiros

das mulheres. Um verdadeiro ataque a dignidade física e emocional das mulheres.
O Conselho Nacional de Justiça promove a 10ª Jornada Lei Maria da Penha. Além disso, a Comissão de
Acesso à Justiça e Cidadania tem coordenado movimento permanente de combate à violência doméstica
e familiar contra a mulher.
Neste sentido, recentemente, foi criado grupo de
trabalho (Portaria n. 54/2016), presidido pela conselheira Daldice Maria de Almeida, para realizar estudos
que visem à criação de Coordenadorias Estaduais das
Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar no âmbito dos Tribunais de Justiça dos estados
e do Distrito Federal, conforme disposto na Resolução
n. 128/20016.
Um canal de denúncia foi criado através do telefone 180. Denuncie! O Silêncio não é a melhor saída!

Centro Odontológico do TJBA
amplia atendimento a servidores
O Centro Odontológico
do Tribunal de Justiça da
Bahia está sob nova coordenação e convoca os
servidores para marcarem
consultas. Serviços de restauração, profilaxia, endodontia. dentre outros
e com excelentes materiais odontológicos estão
sendo disponibilizados
aos servidores. Também
uma campanha sobre
prevenção de doenças
bucais já está sendo
promovida. A marcação
pode ser feita através dos telefones: (71) 3421 6265.
Pensando desta maneira e visando criar uma Unidade Odontológica mais coesa, a presidente do TJBA,
des. Maria do Socorro Santiago designou a Dr.ª Simone
Maria de Oliveira, ortodontista e especialista em Ges-

tão em Saúde Pública e servidora da Instituição, como
coordenadora do Centro Odontológico.
“Várias medidas já foram realizadas com o intuito
de aumentarmos a qualidade e a oferta de serviço,
ou seja, a quantidade de horários de atendimento
disponíveis, pensando em conciliar a carga horária
dos servidores aos horários de atendimento, como
por exemplo, consultas disponíveis no horário de almoço com atendimentos ininterruptos até às 18 horas de segunda à sexta-feira”, pontua a nova coordenadora do Centro Odontológico.
Em suma, novas medidas estão sendo estabelecidas visando alcançar padrões de serviço que contemplem um atendimento de primazia, o qual todos os
servidores e seus dependentes possam ser atendidos
sempre que necessitarem com dignidade e competência. Uma central de marcação de Consulta foi criada
e o servidor agendado já será contemplado com um
exame inicial realizado por especialistas, que determinarão seu plano de tratamento e a necessidade de
consultas posteriormente.

www.sinpojud.org.br

Por Carlos Magno Vieira
Consultor Jurídico
profmagno.observatorio@sinpojud.org.br

O seu melhor momento jurídico!
PLENÁRIO

MOMENTOS JURÍDICOS
CURIOSOS
Morto e soterrado sob
a frialdade da terra
Um gerente de banco
recebe uma citação em
executivo fiscal, contra
pessoa que, talvez, tivesse
residido, um dia, naquela
casa. No dia seguinte, o
gerente se mobiliza e descobre que o executado
falecera há pelo menos
seis anos. E logo obtém, no registro civil, uma
certidão do registro de óbito. Ainda assim, preocupado, o bancário procura um advogado que
o tranquiliza e promete liquidar a preocupação
com uma só petição. O profissional da advocacia vai, então, ao teclado e digita:
"O réu no processo em epígrafe, mudou-se
dessa casa há alguns anos. Também, não pode
apresentar os embargos à execução, porque,
segundo consta, estaria morto e soterrado
sob a frialdade inorgânica da terra, em algum
cemitério taciturno, alhures…. ...Por essa razão, devolvemos a citação que recebemos
em nossa residência, isto como demonstrativo da atenção que devemos ao nobre Poder
Judiciário".
O juiz recebe o petitório, acha criativo o conteúdo da peça, mas despacha de forma econômica: "Diga o exequente". Alguns meses depois,
o Município peticiona para que "o feito seja arquivado, sem baixa, para diligências a fim de
tentar localizar o espólio". Inerte o credor por
mais de um ano, o juiz decreta a extinção do
feito: “Que Deus tenha acolhido a alma do suposto devedor e que o credor conforme-se com
o insucesso executivo”. Aconteceu na comarca
de Catanduvas (SP).

TST
CHICOTADAS E XINGAMENTOS
Empresa condenada por assédio moral
A 2º Turma Criminal do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e dos Territórios, por unanimidade,
negou provimento ao recurso do réu e manteve a
sentença que o condenou pela prática de crime de
estelionato e de adulteração de placa de veículo.O
MPDFT ofereceu acusação contra réu pela prática
dos crimes de estelionato e adulteração de sinal
identificador de veículo, descritos no artigo 171, caput, e 311, ambos do Código Penal.Segundo a denúncia, o acusado foi até um posto de gasolina, portando
placas falsas de identificação de seu veículo, pediu
para que o frentista enchesse o tanque, e após abastecer, mediante a desculpa de que queria óleo para o
motor, quando o funcionário foi buscar o produto, o
réu arrancou seu carro e fugiu sem pagar o combustível. O dono do posto percebeu a fuga e acionou uns
policiais militares que estavam por perto e conseguiram pegar o acusado. O juiz da 7ª Vara Criminal de
Brasília condenou o réu pelos dois crimes de que foi
acusado e fixou pena definitiva em 4 anos de reclusão e 20 dias-multa. Processo: APR 20130110812729A

PÍLULA JURÍDICA
Remição
Instituto que permite ao condenado, pelo trabalho, dar
como cumprida parte da pena, abreviando o tempo de
duração da sentença. A contagem do tempo para fins de
remição é feita em razão de três dias de trabalho para
um dia de pena (art. 126 da LEP).
Súmula
Palavra originária do latim SUMMULA, que significa sumário, restrito, resumo. É uma síntese de todos os casos,
parecidos, decididos da mesma maneira, colocada por
meio de uma proposição direta e clara. A súmula não
possui caráter cogente, servindo apenas de orientação
para futuras decisões.
Trânsito em Julgado
Expressão usada para uma decisão (sentença ou acórdão) de que não se pode mais recorrer, seja porque já
passou por todos os recursos possíveis, seja porque o
prazo para recorrer terminou.
Fonte: www.stf.jus.br; www.tst.jus.br

