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Prestação de contas 2013

Pauta de Reivindicações 2014

O Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do 
Estado da Bahia apresentou as contas da entida-

de referentes ao ano de 2013, durante Assembleia Ge-
ral, realizada no dia 21 de março de 2014. 

Os filiados do Sinpojud aprovaram as contas quase 
que por unanimidade. Confira no Tribuna Livre a pres-
tação de contas de 2013 do Sinpojud.    

                                                                 PÁGINAS 4 e 5              

A Pauta de Reivindicações de 2014 dos servidores 
do judiciário baiano foi elaborada no Conselho de Re-
presentantes Sindicais do Sinpojud, realizado no dia 
31 de janeiro deste ano. Contendo 21 itens,  o Sinpo-
jud já iniciou a batalha para sua concretização.

Além disso os escreventes, digitadores e técnicos de 
nível médio, elaboraram uma pauta de reivindicações 
específica para a categoria. As pautas foram aprova-
das em Assembleia Geral por unanimidade.                                                       

                                                      
                                                                         

Conheça as ações e os processos impetrados pela da dire-
toria jurídica do Sinpojud.
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EDITORIAL

EXPEDIENTE

Contas aprovadas e a sensação de dever cumprido

Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia

Todos os anos o Sindicato do Poder Judiciá-
rio do Estado da Bahia realiza a prestação 

de contas aos seus filiados. Eu, como presidente des-
te sindicato, sempre prezei pela transparência para 
com os nossos filiados e continuarei trabalhando 
desta forma. Acredito que por isso, os filiados do 
Sinpojud  confiam em nossa gestão e no dia 21 de 
março de 2014 aprovaram em Assembleia Geral, as 
contas referentes ao ano de 2013. 

Enquanto presidente do Sinpojud, agradeço a 
todos pela confiança e afirmo que sempre trabalharei 
para o crescimento desta entidade, fortalecendo cada 

dia mais a categoria do judiciário baiano. 
Também no dia 21 de março, inauguramos nos-

sa nova sede. Maior e mais estruturada, a nova sede 
do Sinpojud conta com um auditório com capacidade 
para 200 pessoas, equipamentos modernos e uma 
localização privilegiada.  Essa é mais uma conquista 
do sindicato e de todos os filiados que acreditaram 
nessa diretoria.

Contudo, é importante lembrar, que não existe 
Sinpojud sem os seus filiados. Por isso afirmo, nosso 
maior patrimônio são vocês membros desta família, 
uma família chamada Sinpojud. 

Diretoria Executiva 2013/2016

Maria José Silva – Presidente zeze@sinpojud.org.br | 2109-3011
Antônio Ribeiro - Assuntos Jurídicos bhene@sinpojud.org.br | 
2109-3012
Cristovam Lima - Finanças e Convênios cristovam@sinpojud.
org.br | 2109-3004
Luiz Carlos - Administração e Patrimônio luizsales@sinpojud.org.
br | 2109-3037
Sandra Melo – Secretaria sandramelo@sinpojud.org.br | 2109-
3016
Jorge Cardoso - Mobilização e Formação jorgedias@sinpojud.
org.br | 2109-3007
Zenildo Castro - Imprensa zenildo@sinpojud.org.br | 2109-3030
Maurício Souza - Assuntos Culturais e Desportivos mauriciosou-
za@sinpojud.org.br | 2109-3010
Vânia Romilda – Assuntos Sociais romilda@sinpojud.org.br | 
2109-3039

Suplentes da Diretoria Executiva
Marcelo Ladeia de Almeida (Buerarema/BA) - 1º suplente
Antonio Moisés Dantas Sobrinho (Salvador/Ba) - 2º suplente
Guaraci Carvalho de Santana - (Juazeiro/BA) 3º suplente

Conselho de Representantes Sindicais
Makrisi Angeli de Sá (Ilhéus/BA) - presidente 

Josafá Ramos de Oliveira (Angical/BA) - 1° secretário 
Luis Claudio Félix dos Santos (Quixabeira/BA) - 2° secretário 

Conselho Fiscal
Maristela Silva Lima (Ipirá/BA)
Manuel Inácio Cerqueira Suzart (Salvador/BA)
Edilene Vinhas Santos (Mata de São João/BA)

Suplente do Conselho Fiscal
Diego Diniz Miranda (Wanderley/BA) - 1º suplente
Geassi Fraires Nascimento (Barreiras/BA) - 2º suplente
Décio Almeida Silva (Feira de Santana/BA) - 3º suplente

Assessoria de Imprensa
Bianca Moreira (DRT/BA 3042) – Coordenadora de Imprensa
Fernanda Gama (DRT/BA 3533) - Jornalista
Textos: Bianca Moreira (DRT/BA 3042) e Fernanda Gama (DRT/BA 
3533) 
Fotos: Bianca Moreira (DRT/BA 3042), Fernanda Gama (DRT/BA 
3533).
Projeto Gráfico: Fernanda Gama (DRT/BA 3533)
Ilustração: Daniel Viana e Fernanda Gama

Gráfica Santa Bárbara - 9.000 mil exemplares - Distribuição Gratuita. Informa-
tivo do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia (Sinpo-
jud) - Editado sob a responsabilidade da Diretoria Executiva do Sinpojud - Edi-
ção finalizada 20/05/2014.

EDITORIAL
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Conheça as ações do jurídico do Sinpojud

A diretoria jurídica do Sindicato dos Ser-
vidores do Poder Judiciários do Esta-

do da Bahia vem trabalhando arduamente em 
prol dos seus filiados. 

Atualmente a luta é pela Gratificação de 
Atividade Externa e pela Devolução da Pro-
gressão por Escolaridade. 

Saiba mais sobre os processos e as ações do 
Sinpojud sobre os referidos processos.

Gratificação de Atividade Externa 
(GAE) -  O Tribunal de Justiça publicou em 
junho de 2013 a Resolução 09/2013, conce-
dendo o pagamento da GAE aos oficiais de 
justiça avaliadores. 

Na referida Resolução os agentes de pro-
teção ao menor, os motoristas, assistentes 
sociais e os servidores que estão responden-
do pelo cargo de oficial de justiça através de 
designação de portaria, não foram contem-
plados. 

O Sinpojud ingressou com Mandado de 
Segurança nº 0023597-32,2013,8,05,0000, 
sob relatoria da desª. Cassineuza da Costa 
Santos Lopes, afim de garantir o pagamento 
da referida gratificação a estes servidores. 

A GAE está prevista no artigo 13 da Lei 
Estadual n º 11.170/2008, Plano de Cargos e 
Salários (PCS).

Devolução da Progressão por Esco-
laridade – O Tribunal de Justiça do Estado 
da Bahia concedeu a progressão por esco-

laridade aos servidores que ingressaram no 
judiciário baiano, através do último concur-
so público e que entraram com pedido da 
referida progressão, mesmo sabendo que 
os servidores estavam em estágio probató-
rio. Ocorre que, passados todos esses anos a 
Diretoria de Recursos Humanos (DRH) de-
terminou através de ofício a devolução dos 
valores pagos a esses servidores. 

O Departamento Jurídico do Sinpojud, 
publicou no site da entidade modelo de pe-
tição, para que esses servidores protocolas-
sem no DRH.  

Além disso, o jurídico ingressou com Man-
dado de Segurança Preventivo nº 0007812-
93.2014.8.08.0000, que está aguardando 
sorteio Câmara e do relator. 

JURÍDICO

Mais informações através do email: 
juridico@sinpojud.org.br ou dos telefo-
nes: (71) 2109-3017/3018
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O Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia apresenta 
as contas referente ao exercício de 2013, aprovadas pela categoria em Assembleia 
Geral, realizada no dia 21 de março de 2014. Confira:

Prestação de contas de 2013 do Sinpojud
PRESTAÇÃO DE CONTAS
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Prestação de contas de 2013 do Sinpojud
PRESTAÇÃO DE CONTAS
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 1  Pagamento do passivo de substituições por designação de autori-
dade competente nos casos de analista/analista e diárias atrasadas.

 2 Pagamento da Gratificação de Insalubridade, imediatamente após 
a apresentação do Laudo Médico Pericial.

 3  Realização urgente de concurso para preenchimento dos cargos 
vagos existentes nas unidades judiciárias e Secretaria do Tribunal 
de Justiça.

 4  Empenho do TJBA para que o Legislativo aprecie o PL que prevê 
a implantação do Auxílio Creche.

 5  Solicitar do TJ que cumpra a resolução do CNJ, quanto à parti-
cipação do sindicato na execução do Plano Diretor do Judiciário e 
revisão do Plano Plurianual, bem como na elaboração da LOA.

 6  Implantar efetivamente a acessibilidade e o programa de ergo-
nomia através da medicina do trabalho e equipamanento, conforme 
relatorio produzido pelo GT de trabalho do programa SER.

 7  Adequação da indenização de transporte dos oficiais de justiça 
avaliador, agentes de proteção ao menor, psicólogas e assistentes so-
ciais, nos termos da Resolução 153 do CNJ, inclusive diferenciação 
quanto à natureza dos atos praticados.

 8  Cobrar do TJ a garantia de segurança nas unidades judiciárias.

 9  Regulamentação do plantão judiciário dentro dos parâmetros le-
gais oferecendo as condições de segurança, infraestrutura, funcio-
nal e contrapartida pecuniária a título de hora extra; ressaltando na 
regulamentação a não inclusão de servidores dos juizados nos plan-
tões, bem como a não existência do plantão regional onde o colega 
deve sair da comarca sem nenhum retorno para os gastos e danos.

 10 Participação dos servidores que trabalham nos Cartórios Extra-
judiciais nos emolumentos, bem assim outras gratificações e cursos 

a que fazem jus os demais servidores.

    11  Pagamento do auxílio transporte para o servidor que mora até 
72 km e para aquele que teve sua comarca agregada e precisa se des-
locar da origem para a sede.

   12 Cumprimento da carga horária de 6 horas para os servidores 
que tem a jornada de trabalho de 8 horas e não exerce a função gra-
tificada.

    13 Carteira funcional para os aposentados.

   14 Publicação e cumprimento do Edital de Remoção, bem como 
constando neste Edital a garantia de relotação dos EXTRASJUDI-
CIAIS para os Cartórios da própria Comarca.

    15 Revogação do Decreto 577/2011 para pagamento da substitui-
ção para os escreventes de cartório que respondem como subescri-
vão, oficiais de justiça e administrador.

    16 Pagamento da gratificação do CET para os servidores que res-
pondem pela titularidade dos Cartórios Extrajudiciais.

     17 Pagamento de CET aos servidores que atenderem aos requisitos 
legais. 

    18 Melhoria e ampliação dos serviços médicos prestados pelo TJ, 
inclusive com a reativação do centro médico.

   19  Mudança na Lei 6677/94 para que garanta horário especial 
aos pais servidores que tenham filhos portadores de necessidades 
especiais.

    20  Valorização e reconhecimento da função de Agente de Prote-
ção ao Menor.
 
   21 Pagamento integral da reposição linear de 5,91% retroativo a 
janeiro conforme lei 6677/94.

Pauta de Reivindicações 2014
PAUTA DE REIVINDICAÇÕES

A Pauta de Reivindicações de 2014 dos 
servidores do judiciário baiano foi ela-

borada no Conselho de Representantes Sin-
dicais do Sinpojud, realizado no dia 31 de ja-
neiro deste ano.  

Após elaboração, o texto foi encaminhado 

para Assembleia Geral da categoria, realizada 
no dia 21 de março de 2014, onde foi aprova-
do por unanimidade. 

A Pauta de Reivindicações de 2014 dos 
servidores do judiciário do estado da Bahia, 
contém 21 itens. 

O Sinpojud já começou a luta junto ao Tri-
bunal de Justiça da Bahia, para que as reivin-
dicações da categoria sejam atendidas. 

Confira abaixo todos os itens da Pauta de 
Reivindicações de 2014 dos servidores do ju-
diciário do estado da Bahia.
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Pauta de Reivindicações dos escreventes, 
técnicos de nível médio, digitadores e técnicos judiciários

Os escreventes, digitadores e técnicos de 
nível médio, elaboraram uma pauta de 

reivindicações específica para a categoria, du-
rante seminário promovido pelo Sinpojud no 
dia 24 de janeiro de 2014. 

A pauta foi levada para o Conselho de Re-
presentantes Sindicais, onde foi aprovada pe-

los delegados. Em seguida foi encaminhada 
para a  Assembleia Geral, realizada no dia 21 
de março de 2014, onde foi aprovada pelos 
servidores por unanimidade.

A Pauta de Reivindicações de 2014 dos es-
creventes, digitadores e técnicos de nível mé-
dio contém 30 itens. O Sinpojud, através da 

sua diretoria, está reivindicando junto ao Tri-
bunal de Justiça da Bahia, para que as exigên-
cias dessa categoria, que é o alicerce do judi-
ciário, sejam atendidas. 

Confira abaixo todos os itens da Pauta de 
Reivindicações de 2014 dos dos escreventes, 
digitadores e técnicos de nível médio.

1 Extensão da CET para todos os cargos de nível médio.

2 Pagamento de substituição no percentual de 50%.

3 Pagamento de insalubridade.

4 Cursos de capacitação, abrangendo maior número de participan-
tes.

5 Pagamento de produtividade por emissão de mandado, despa-
chos dos Oficiais, tendo em vista a sobre carga de trabalho, por con-
ta da indenização de transporte dos oficiais de justiça.

6 Auxílio creche.

7 Auxílio escola.

8 Cumprimento da data base estipulada pela LEI 6.677/94.

9 Segurança nos fóruns.

10 Programa de ergonomia.

11 Reforma nos fóruns. 

12 Reativação das comarcas desativadas.

13 Redução da diferença do salário dos técnicos em relação ao dos 
analistas.

14 Pagamento do pré-liquidante.

15 Regulamentação do pagamento das substituições.

16 Revisão do PCS, com reposição do pagamento linear enfatizando 
os cargos de nível médio.

    17 Curso para utilização do E-SAJ.
 
    18 Implantação do auxílio–transporte dos servidores de comar-
cas   desativadas relotadas. 

    19 Garantia da estabilidade funcional e econômica aos digitado-
res em substituição há mais de 10 anos, conforme a Lei 6677/94.

    20 Pagamento de curso de direito para os escreventes e técnicos 
de nível médio.

    21 Curso de aperfeiçoamento de práticas cartorárias.

   22 Revisão do PCS com reclassificação da classe técnica com ní-
veis I e II.

   23 Incorporação das substituições após 10 anos intercalados ou 
05 anos consecutivos.

   24 Revogação do decreto que veta o pagamento de substituição 
dos cargos de administrador e oficial de justiça.

    25 Acumulação de cargo de técnico com cargo de professor.

    26 Verificação da progressão por merecimento e progressão fun-
cional.
 
    27 Possibilidade do servidor ser removido temporariamente du-
rante o período de curso, sendo limitado o número de servidor por 
comarca. 

    28 Tirar a obrigação de técnico judiciário de digitar audiência.

    29 Incorporação da GEE ao vencimento básico.

    30 Desconto de no mínimo de 50% nos cursos de graduação.

PAUTA DE REIVINDICAÇÕES
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PATRIMÔNIO SINPOJUD


