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O Assessor Jurídico do Sinpojud, Cláudio Fabiano 
Balthazar, fala nessa edição do jornal Tribuna Livre sobre 
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 Aposentadoria Especial Seminário Itinerante  
Pec 59/2013

O Sinpojud tem percorrido diversas comarcas do interior 
baiano, com o “Seminário Itinerante PEC 59/2013 - por um 
judiciário mais forte”, levando informações aos seus filia-
dos sobre a Proposta de Emenda Constitucional, que atual-
mente tramita no Senado. 
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OPINIÃO

EDITORIAL

A Constituição Federal de 1988 garante ser livre o exercício de 
qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendida as qualificações 
profissionais que a lei estabelecer (artigo 5º, inciso XII). Por sua 
vez, o artigo 6º inclui o trabalho entre os direitos sociais e o artigo 
7º lista os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais.

O Sinpojud entende que os servidores do Poder Judiciário do 
Estado da Bahia, em qualquer função ocupada, se encontram com-
pelidos à exaustão física e psicológica, em virtude dos inúmeros 
fatores que os impõem em condições de trabalho humanamente 
impossível de serem exercidas, não dispondo dos meios básicos 
que propicie aos servidores desempenhar suas atividades laborais 
com dignidade, celeridade e presteza.

Em várias comarcas do Estado, onde juízes em nome do “in-
teresse público” determinam aos servidores cumulação de vários 
cargos de forma obrigatória através de portarias, as quais referen-
dadas pela Corregedoria, sem o devido pagamento referente à de-
signação, desrespeitando o direito garantido a todos os trabalha-
dores, e descumprindo o que dispõe o “Art. 7º da Lei 6677/94 - É 
proibida a prestação de serviço gratuito, salvo nos casos previstos 
em Lei.”, causando insegurança jurídica à toda sociedade baiana, 
já que todos os atos praticados pelo servidor designado não tem as 
garantias legais, enquanto não houver a publicação da respectiva 
portaria em diário oficial, além de não conceder uma prévia ins-
trução e/ou treinamento com o servidor designado para garantir a 
qualidade e eficiência da nova função que lhe foi atribuída.

O Sinpojud, tem lutado incansavelmente contra tal postura, in-
clusive cobrando veementemente elaboração do Edital para con-
curso público, entretanto, serão apenas ofertadas 200 (duzentas) 
vagas, inconcebível para um déficit de aproximadamente 10.500 
vagas em todo Estado da Bahia. Não vislumbramos que tal atitude 
administrativa resultará em suprir e/ou amenizar as várias difi-
culdades apontadas. 

Para entendermos que o TJBA, tenha o real interesse em bus-
car soluções para os problemas existentes, é necessário urgente-
mente, debater, criar metas, aparelhar o 1º grau, onde se origina 
todas as demandas direcionada ao Judiciário por meio da socie-
dade baiana.

Substituição: 
função designada 
sem remuneração

ARTIGO

Por Jorge Cardoso Dias

O Poder Judiciário deveria ser o órgão balizador no estado 
democrático de direito. Ele deveria agir na garantia do res-
peito integral dos direitos humanos e no interesse coletivo 
dos mais necessitados. Infelizmente, nesse tempo contem-
porâneo o judiciário do Brasil ainda não se democratizou, 
ele continua sendo um poder elitista, arcaico e distante do 
povo, fugindo das responsabilidades do seu principal papel 
de promover a justiça a todos. 

Talvez alguns dos atuais magistrados tenham se esqueci-
do das céleres frases do grande Ruy Barbosa. “ Eu não troco 
a justiça pela soberba. Eu não deixo o direito pela força. Eu 
não esqueço a fraternidade pela tolerância. Eu não substi-
tuo a fé pela superstição, a realidade pelo ídolo”. “De tanto 
ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, 
de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se os 
poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se 
da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto”. 

Nesse contexto, torcendo para que o judiciário se demo-
cratize e exerça seu mister,o Sinpojud desempenha seu papel 
de representante da categoria do judiciário baiano, buscan-
do valorizar o trabalhador da justiça com melhores salários, 
melhores condições de trabalho, aparelhamento das uni-
dades judiciais, segurança, dentre outras reivindicações de 
necessidade fundamental para uma prestação de serviço de 
qualidade à sociedade.

Entedemos que o momento é de priorização da justiça de 
primeiro grau e demontramos nossa indignação perante al-
guns atos da presidência do Tribunal de Justiça do Estado da 
Bahia, como a agregação das comarcas do interior e criação 
de varas sem a devida realização de concurso público para 
preenchimento das vagas necessárias, o que acarreta em so-
brecarga de trabalho para o servidor, além da designação de 
portaria para substituição sem os devidos pagamentos.  

O judiciário que precisamos 
e o judiciário que temos

Por Antônio Ribeiro Bhené
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Diretoria orienta servidores de comarcas agregadas

SINPOJUD

No Brasil, a discussão 
de assédio moral é 
muito recente e em 

alguns setores, parece inacre-
ditável existir tal problema. Ao 
observar funcionários/as con-
cursados, detentores de conheci-
mentos com diversas formações 
acadêmicas e servindo ao Poder 
Judiciário, é difícil imaginar a 
existência de uma situação anti-
ga na prática e nova no reconhe-
cimento da sua presença.

O assédio moral, também cha-
mado de humilhação no traba-
lho ou terror psicológico, acon-
tece quando se estabelece uma 
hierarquia autoritária, que colo-
ca o subordinado em situações 
humilhantes. Ressalte-se que há 
casos em que o agressor pode ser 
o próprio colega de trabalho que 
por ora encontra-se em posição 
hierárquica superior.

Problema quase clandestino e 
de difícil diagnóstico, é bem ver-
dade, mas ainda assim, se não 
enfrentado de frente pode levar 
à debilidade da saúde de milha-
res de trabalhadores, prejudi-
cando seu rendimento e causan-
do sérios danos à saúde mental 
e emocional que podem evoluir 
com patologias decorrentes des-
tas alterações.

No Tribu-
nal de Justiça 
da Bahia há 
um reconhe-
cido deficit de 
aproximadamente 10mil fun-
cionários/as nos mais diversos 
setores da sua estrutura. Diante 
desta situação os seus gestores 
permitem os desvios de função, 
fazem portarias e designações 
sem referendo, tardam em (re)
compensar os/as trabalhadores/
as pelos serviços, quando o fa-
zem, além da constante pressão 
direta e objetiva em dar conta do 
acúmulo de serviços e obrigações 
humanamente impossível de ser 
cumprida com a quantidade de 
funcionários/as do atual quadro.

Assim, é urgente a necessida-
de de mudança nas legislações, 
tirando o assédio moral da sub-
jetividade e, principalmente, 
ampliar o nível de conhecimento 
e organização dos trabalhado-
res/as, a fim de entender a situa-
ção em que estão sendo expos-
tos, denunciando com garantia 
de investigação e punibilidade 
para o/a agressor/a, seja o cole-
ga, seja o “patrão”.

O Poder Judiciário não deve 
ser transformado e legitimado 
como a casa das injustiças.

Assédio Moral no Poder 
Judiciário Por Makrisi Angeli - pres. Conselho Sindical

É muito corriqueiro, em 
ano de eleição como 
este, ouvirmos pessoas 

dizerem que todos os políticos 
são iguais, que são todos “fari-
nha do mesmo saco” e que só 
vão votar porque é obrigatório, 
ou seja, um clima de negação 
geral da política. Infelizmente, 
é cada vez mais comum o des-
conhecimento da população 
quanto ao poder do voto e a im-
portância que a política tem em 
nossas vidas. 

A princípio, devemos en-
tender que os políticos não são 
todos iguais. Existem políticos 
incompetentes e corruptos, no 
entanto, uma considerável par-
cela é de pessoas imbuídas de 
propósitos honestos e que pro-
curam fazer trabalhos de grande 
relevância social. É imprescin-
dível acompanhar os noticiários 
com atenção, para ter conhe-
cimento dos projetos dos re-
presentantes eleitos, ficar mais 
atento ao nosso cenário político 
e acompanhar mais de perto as 
ações dos políticos que repre-
sentam os entes federativos: 
Municípios, Estados e União. 

O voto é um instrumento de 
exercício de cidadania e neste 
contexto, votar não é apenas o 
ato de digitar números na urna 
eleitoral. É um processo que se 

inicia bem an-
tes do dia da 
eleição, com 
a busca de in-
formações dos 
candidatos, sobre as diretrizes 
dos partidos políticos e inclusi-
ve sobre a viabilidade dos proje-
tos, para não sermos enganados 
por falsas promessas. 

Nós, cidadãos, temos nas 
mãos a possibilidade de fortale-
cer a democracia do nosso país, 
de consolidar as conquistas al-
cançadas desde a promulgação 
da Constituição de 1988, evitan-
do, a repetição de períodos ne-
fastos como a ditadura militar, 
e esse instrumento é o seu voto. 

Portanto, caros colegas va-
mos protagonizar neste proces-
so democrático, votando com 
consciência. Procurando obser-
var quais os políticos, que de-
fendem as nossas causas, prin-
cipalmente a nossa categoria 
que tanto depende dos projetos 
de lei que obrigatoriamente pas-
sam e tramitam pelas casas Le-
gislativas. Essa é a oportunida-
de de avançarmos com a nossa 
juvenil democracia, avançarmos 
em busca de um país melhor 
para todas e todos. Vote com a 
certeza de estar contribuindo 
para um país melhor para nós e 
para nossos filhos.

O voto como instrumento 
democrático Por Maurício Souza - dir. Cultural do Sinpopjud

O Sinpojud orienta os filiados, 
que encontram-se em situa-
ções de agregação de comarcas, 

que sem prévia antecipação de valores para 
custear despesas com diligências, cumpri-
mento de decisões e mandados judiciais 
fora dos limites de competência jurisdicio-
nal da comarca em que foi prestado concur-
so público, não deverão ser cumpridas pelo 
servidor. A diretoria informa ainda, que os 
servidores deverão fundamentar, através de 
certidão, o não cumprimento, comunicando 
imediatamente ao Sindicato, para que pos-
sam ser adotadas as providências cabíveis. 

Desde a divulgação do projeto de agre-
gação pelo TJBA, o Sinpojud realizou diver-
sas mobilizações contrárias ao ato, reunindo 
servidores, políticos e autoridades de cada 
município para protestar contra a aprova-

ção, realizando estudos e levantamentos de 
dados, que provam a importância de cada 
comarca para a sua cidade, que foram entre-

gues nos gabinetes dos desembargadores e 
na presidência do Tribunal. Através desses 
estudos, o Sinpojud conseguiu, inclusive, 
impedir a agregação da comarca de Cocos. 

“Essa medida é um retrocesso para a 
justiça baiana. Ação deste nível não trará so-
lução e sim irá onerar ainda mais o bolso do 
cidadão, que já paga muito caro com as custas 
processuais, acrescendo assim o custo para 
se deslocar para outro município em busca 
de acesso à justiça” critica o diretor de Mo-
bilização do sindicato, Jorge Cardoso Dias.

Mais informações através do email: 
  juridico@sinpojud.org.br ou dos telefones: 

2109-3017 / 3018
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Presidente da AMAB fala sobre desafios do judiciário
PERFIL

Empossada no dia 07 de fevereiro de 2014, com mandato até 
o ano de 2016, a juíza Marielza Brandão Franco, preside a 
Associação dos Magistrados da Bahia (AMAB). O foco da 

sua gestão é a democratização do judiciário. 
Marielza Brandão é graduada pela Universidade Católica do Sal-

vador (UCSal), pós-graduada em Direito e Magistratura, Processo 
Civil, e Ética e Urbanidade e mestranda em Direito Constitucio-
nal.  

Com 23 anos de carreira,  atuou em locais como Feira de Santa-
na, Ibicaraí, Governador Lomanto Junior e Barra do Mendes. Hoje 
é titular da 29ª Vara de Relações de Consumo Cível e Comercial de 
Salvador, além de coordenar os cursos da Escola de Magistrados da 
Bahia (Emab).

Confira abaixo entrevista exclusiva realizada pelo jornal Tribuna 
Livre com a magistrada, onde ela aborda os problemas enfretados 
pelos magistrados e servidores no exercício profissional e critica o 
descaso do Tribunal de Justiça da Bahia com a justiça de primeiro 
grau.  

Tribuna Livre - Quais pontos a senhora tem buscado priorizar 
em sua gestão na Amab?

Marielza Brandão – Escolhi três bandeiras para ser o norte da 
nossa gestão: Democratização do Poder Judiciário com eleições di-
retas para escolha de seus dirigentes; Ampla campanha através dos 
meios de comunicação, para levar à sociedade o conhecimento da im-
portância do Poder Judiciário na conquista de um País livre, demo-
crático e mais justo; Reconhecimento de que a garantia dos direitos e 
prerrogativas da magistratura, com participação ativa na elaboração 
do orçamento do seu Tribunal e de melhoria das condições de traba-
lho do magistrado, principalmente no primeiro grau, e da necessi-
dade de remuneração digna é o meio mais adequado para que a sua 
atuação seja eficiente e célere.

“O servidor tem papel fundamental 
na estrutura do Poder Judiciário (...)”

TL - A senhora tem ampla experiência nas comarcas do interior. 
Sua vontade de mudar e democratizar o judiciário veio da percepção 
das dificuldades das comarcas da Bahia?

MB – Sim, além da atuação funcional em Comarcas longínquas 
durante 8 anos que passei no interior, também fui coordenadora dos 
Juizados Especiais em duas oportunidades e implantei o sistema in-
formatizado na capital e grande parte das comarcas do interior. Por 
minhas andanças pelo interior pude perceber que a situação estrutu-
ral das unidades judiciárias é muito precária. Os servidores são escas-
sos e não têm o apoio necessário para se capacitar, pois após serem 
aprovados em concurso público são lotados nas serventias sem qual-
quer curso de capacitação e sem reciclagens periódicas para acompa-
nhar a evolução da tecnológica e de metodologia de organização car-
torária. Necessário que o Tribunal de Justiça da Bahia promova uma 
verdadeira mudança de paradigma para perceber que a magistratura 
de primeiro grau encontra-se sem qualquer condição de trabalho e 
sua estrutura totalmente sucateada, prejudicando de forma cruel o 
exercício da prestação jurisdicional.

TL – A AMB ingressou com ADIN contra a Câmara do Oeste. A 
senhora é a favor? 

MB – Na verdade, não somos contra a criação de qualquer uni-
dade descentralizada do segundo grau. O que somos contra é a atual 
administração diante de uma crise sem precedentes na estrutura de 
primeiro grau e parte da estrutura de segundo grau, resolver priorizar 
expandir unidades de segundo grau antes de resolver os graves pro-
blemas existes no que se refere a falta de servidores, sistema infor-
matizado eficiente, estagiários, assessores para juízes, etc. Também é 
importante esclarecer que a AMB ingressou com a ADIN por provo-
cação da AMAB, que já havia ingressado com pedido de providências 
no CNJ, mas a lei foi aprovada antes da apreciação da liminar o que 
inviabilizou a tramitação do procedimento no CNJ, não restando al-
ternativa senão o ingresso da ADIN.

TL – Recentemente o CNJ publicou algumas Resoluções determi-
nando a priorização da justiça do 1º grau. Na sua opinião, o TJBA tem 
cumprido as determinações do CNJ?

MB – No que se refere à alocação de recursos para o primeiro 
grau, soube que a Resolução 194 do CNJ foi cumprida com a desti-
nação de mais de 70% do orçamento para o primeiro grau. O maior 
problema que vejo é a forma de utilização destes recursos, pois o que 
mais necessitamos neste momento é a realização de concurso para 
servidores, seleção de estagiário, melhoria do sistema informatizado, 
oferta de assessores para todos os juízes e elaboração e execução de 
programa de proteção e vigilância dos fóruns e dos magistrados. 
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Presidente da AMAB fala sobre desafios do judiciário
PERFIL

Mas estes projetos têm avançado com muita lentidão prejudicando 
a prestação jurisdicional pela falta de condições de trabalho adequa-
das.

TL - Qual o objetivo da Campanha da Amab “Questão de Justiça”? 
MB– A AMAB quer se aproximar da sociedade, informando a im-

portância do Poder Judiciário para a garantia dos direitos fundamen-
tais do cidadão e ao mesmo tempo alertar para a falta de estrutura 
das unidades judiciárias e da excessiva carga de trabalho dos magis-
trados, o que impede uma prestação jurisdicional célere, não sendo 
da responsabilidade do julgador o retardo na apreciação e solução 
dos processos em tramitação.

“Sempre acreditei que a união é a me-
lhor forma de se encontrar soluções 
para os problemas existentes (...)”

TL – Com 23 anos de experiência no judiciário, o que a senhora 
diagnostica como principal e maior problema do judiciário baiano? 

MB – A falta de democracia interna e de diálogo para a constru-
ção de um Poder Judiciário que atenda aos anseios da sociedade e o 
sucateamento da estrutura de trabalho que precariza um serviço de 
qualidade.

“Os servidores são escassos e não têm 
o apoio necessário para se capacitar, 
pois após serem aprovados em con-
curso público são lotados nas serven-
tias sem qualquer curso de capacita-
ção (...)”

TL – Qual a importância de um bom relacionamento entre magis-
trados e servidores? 

MB – O servidor tem papel fundamental na estrutura do Poder 
Judiciário e o magistrado somente consegue cumprir o seu mister se 
tiver uma equipe capacitada, comprometida com o trabalho e dedica-
da a seus afazeres. Por isso, o relacionamento entre estes deve ser de 
harmonia, cooperação mútua, respeito e urbanidade.

TL – Deixe uma mensagem para os servidores do judiciário.
MB – Sempre acreditei que a união é a melhor forma de se encon-

trar soluções para os problemas existentes, principalmente porque 
vivemos a maior parte do nosso tempo no exercício da nossa ativi-
dade funcional e para que o ambiente de trabalho seja harmonioso, 
deve existir esforço de magistrados e servidores para a construção de 
uma relação profissional sadia e saudável, porque todos ganham com 
isso.

TL

Foto: Divulgação
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Aposentadoria especial 
no serviço público

Em 09 de abril de 2014 o Supremo 
Tribunal Federal aprovou a Sú-
mula Vinculante 33, nos seguintes 

termos: “Aplicam-se ao servidor público, 
no que couber, as regras do Regime Geral 
de Previdência Social sobre aposentadoria 
especial de que trata o artigo 40, parágra-
fo 4º, inciso III, da Constituição Federal, 
até edição de lei complementar específica.”

Em termos práticos, significa dizer, que 
todo servidor público estadual que reunir 
as condições de aposentadoria especial, de-
verá, junto a administração assim requer! A 
Administração Pública, não poderá se furtar 
ao pleito de aposentadoria especial, sob o ar-
gumento de que o artigo 40 , parágrafo 4º., 
inciso III, da Constituição não é auto aplicá-
vel, pois, como visto, o STF determinou que 

se aplicasse por analogia as regras da Previ-
dência Social (aplicadas ao trabalhador em 
geral), enquanto não for editada a lei Com-
plementar regulamentado o citado artigo da 
CF/88 . Todavia, o requerimento deverá tam-
bém ser apreciado, analisado, com base nos 
requisitos do RGPS trazidos pelo artigo 57 da 
Lei 8.213/91. Colho: “Art. 57. A aposentado-
ria especial será devida, uma vez cumprida a 
carência exigida nesta Lei, ao segurado que 
tiver trabalhado sujeito a condições especiais 
que prejudiquem a saúde ou a integridade 
física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 
(vinte e cinco) anos, conforme dispuser a 
lei. - § 1º A aposentadoria especial, observa-
do o disposto no art. 33 desta Lei, consisti-
rá numa renda mensal equivalente a 100% 
(cem por cento) do salário-de-benefício.”

É bom esclarecer que a SV 33-STF somente 
trata sobre a aposentadoria especial do servi-
dor público baseada no inciso III do § 4º do art. 
40 da CF/88 (atividades sob condições espe-
ciais que prejudiquem a saúde ou a integrida-
de física), não abrangendo as hipóteses do in-
cisos I (deficientes) e II (atividades de risco).

A limitação ao inciso III do § 4º do art. 
40 da Constituição (atividades exercidas em 
condições especiais prejudiciais à saúde ou à 
integridade física) não significa, entretanto, 

que os servidores portadores de deficiência 
e os que desempenham atividades de ris-
co não têm direito à aposentadoria especial. 
Essas duas hipóteses não foram inseridas no 
enunciado porque os Ministros entenderam 
que não há um número suficiente de deci-
sões reiteradas do STF sobre o tema, requi-
sito exigido no art. 103-A, da Constituição.

Portanto, os servidores públicos têm direito 
à aposentadoria especial, independentemen-
te da existência de lei específica regulamen-
tadora desse benefício. A partir da aprovação 
da Súmula Vinculante nº 33, aqueles que tra-
balharam em condições nocivas à saúde ou 
à integridade física podem apresentar o re-
querimento administrativo à autoridade ad-
ministrativa competente, que está vinculada 
a apreciá-lo e a aplicar subsidiariamente as 
normas do RGPS (mas não necessariamen-
te a conceder a aposentadoria especial, que 
depende de prova do cumprimento de seus 
requisitos). Por outro giro, os servidores que 
exerceram atividades de risco e os portadores 
de deficiência devem requerer administra-
tivamente e, caso seja negado pela ausência 
de lei regulamentadora, impetrar o man-
dado de injunção para que seja declarado o 
seu direito em tese à aposentadoria especial.

Saiba Mais Substituição

O Sinpojud obteve resultado posi-
tivo junto ao Supremo Tribunal 
Federal em relação ao Manda-

do de Injunção 6.293, que diz respeito à 
aposentadoria dos servidores em condi-
ções especiais. Posteriormente, o Supre-
mo Tribunal Federal  sumulou a matéria. 
Em termos práticos isso significa que:

Os requisitos para a aposentadoria es-
pecial dos servidores do judiciário, em 
decorrência de atividades que são “exer-
cidas sob condições especiais que preju-
diquem a saúde ou a integridade física” 
– que pode ser concedida a quem tiver 
trabalhado durante 15, 20 ou 25 anos de 
trabalho – passam a ser os mesmos já 
previstos para os empregados de empre-

sas privadas. 
Ou seja, funcionários públicos devem 

ter os mesmos direitos dos celetistas, 
pelo menos até que o Congresso Nacional 
aprove lei complementar específica para 
os servidores públicos, prevista da Cons-
tituição Federal, que até o momento não 
foi aprovada.  Assim, por exemplo,  aque-
les servidores que trabalham em con-
dições insalubres e em periculosidade, 
atestado por Laudo Pericial ou qualquer 
outro meio de prova, poderá requerer a 
sua aposentadoria especial. 

Os servidores podem obter mais in-
formações através do email: jurídico@
sinpojud.org.br ou através dos telefones 
(71) 2109-3017 ou 2109-3018.

Mandado de Injunção: 
Aposentadoria dos Servidores 
em Condições Especiais

Os servidores 
que estão substi-
tuindo e acumu-
lando função 
sem receber as 
devidas remu-
nerações, devem 
enviar as porta-
ria de designação 
(scaneadas), jun-

tamente com o número do processo que 
gerou o pedido de pagamento e os dados 
pessoais para o email portsubstituir@
sinpojud.org.br, para que a assessoria 
jurídica do Sinpojud tome as medidas ca-
bíveis.

A decisão foi tomada durante o Con-
selho de Representantes Sindicais do 
Sinpojud, ocorrido nos dias 11 e 12 de se-
tembro, com a participação dos delegados 
sindicais regionais, onde apresentaram 
como principal item de pauta de reivindi-
cação, o pagamento das substituições, em 
virtude do clamor da categoria em suas 
bases, que vem substituindo e acumulan-
do função sem os devidos pagamentos.

Dr. Cláudio Fabiano Balthazar
Assessor Jurídico Sinpojud
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AÇÕES

Seminário Itinerante PEC 59/2013
Com o objetivo de levar informações sobre a tramitação da 

Proposta de Emenda à Constituição 59/2013, o Sindicato dos 
Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia (Sinpojud) tem 
percorrido cidades-polo do interior baiano, levando informações aos 
seus filiados. 

A PEC 59/2013 atualmente tramita no Senado, aguardando apro-
vação em segundo turno. 

Confira abaixo as Comarcas já visitadas pelo Seminário itinerante 
PEC 59/2013.

Porto Seguro Valença JuazeiroCamamu

Ilhéus Rio RealAlagoinhasFeira de Santana
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MOBILIZAÇÕES

Servidores do judiciário 
paralisam atividades

Os servidores do 
judiciário do es-
tado da Bahia 

paralisam suas atividades 
nos dias 23 de outubro e 
20 de novembro. A cate-
goria reivindica direitos 
básicos para o cumpri-
mento de suas atividades. 
Diante do caos instalado 

na justiça baiana, eles protestam contra o descaso do Tribunal 
de Justiça da Bahia.

As mobilizações têm como principal objetivo a adesão do 
maior número de servidores, no intuito de chamar atenção da 
sociedade e do TJBA para a situação dos servidores do judiciá-
rio e que acarreta na má prestação de serviço à população.

Motivos da Paralisação:

• Ausência de pagamento das substituições

Os servidores do Poder Judiciário baiano se encontram 
compelidos à exaustão física e psicológica, em virtude das 
condições de trabalho imposta à eles,  através de portarias de 
substituição sem uma contra prestação pecuniária por parte 
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em muitos casos 
o servidor, quando solicita a revogação por não ter condições 
técnicas e físicas são submetidos à sindicância. Neste sentido 
há mais de 500 processos para pagamento das referidas subs-
tituições e que se encontram parados na Consultoria Jurídica 
da Presidência aguardando deliberação.

O Tribunal de Justiça da Bahia NÃO dispõe dos meios bási-
cos que propicie aos servidores desempenhar suas atividades 
laborais com dignidade, celeridade e presteza. Além disso, são 
obrigados a exercerem as referidas substituições, acumulando 
funções e sem receber nada por isso, caracterizando trabalho 
análogo a escravidão. 

• Más condições de trabalho que acarretam no adoeci-
mento dos servidores 

As péssimas condições no ambiente de trabalho têm acar-
retado no adoecimento da maioria dos servidores lotados nas 
unidades judiciais da Bahia. LER/DORT (Lesões por Esforço 
Repetitivo), doenças psicossomática, alcoolismo, depressão, 
em virtude da sobrecarga de trabalho pela carência de funcio-
nário, também sofrem assédio moral, pressão psicológica, fal-
tam equipamentos ergométricos e constantemente são amea-
çados de responderem sindicância e processo administrativo. 
Casos como esses podem ser comprovados pela junta médica 
do Poder Judiciário e pelo departamento Social do Sinpojud. 
Ambientes insalubres e falta de aparelhamento das unidades 
judiciais também são agravantes que acarretam no adoecimen-
to dos servidores do judiciário do estado. 

• Concurso público para preenchimento de no míni-
mo 2 mil vagas

Há cerca de 10 anos que o Tribunal de Justiça da Bahia não 
realiza concurso público.  Os servidores adoecem, se aposen-
tam por invalidez ou por tempo de serviço e não são nomea-
dos novos funcionários. Hoje existem mais de 10 mil vagas não 
preenchidas em todo o estado. Nestes últimos anos a popula-
ção cresceu, aumentou a demanda para resolução de conflitos 
e direitos, além da instalação de novas varas pelo TJBA sem 
servidores suficientes.

• Revisão da indenização dos transportes dos oficiais 
de justiça

Constantemente oficiais de justiça são vítimas de violência. 
Eles desenvolvem um trabalho de alta periculosidade, em vir-
tude de terem que levar a justiça à sociedade, na maioria das 
vezes em locais onde há alto índice de violência.  Sofrem com o 
baixo valor pago pelas diligências, que além de não correspon-
derem à realidade da demanda dos mandados e de sua com-
plexidade, ainda são pagas muito depois de seu cumprimento 
e somente recebem quando conseguem cumprir o mandado, 
as chamadas diligências positivas. Caso eles não encontrem as 
partes, ou não consigam cumprir as diligências recebem um 
valor irrisório, os chamados mandados negativos.

Primeiro levaram os negros
Mas não me importei com isso
Eu não era negro
Em seguida levaram alguns operários
Mas não me importei com isso
Eu também não era operário
Depois prenderam os miseráveis
Mas não me importei com isso
Porque eu não sou miserável

Depois agarraram uns desempregados
Mas como tenho meu emprego
Também não me importei
Agora estão me levando
Mas já é tarde.
Como eu não me importei com ninguém
Ninguém se importa comigo.

Primeiro levaram os... 
Poema Bertold Brecht


