
Nova diretoria do Sinpojud assume após 
vitória nas eleições sindicais

Mesa Diretora do TJBA 
garante gestão pacífica 

A primeira edição do jornal Tribuna Livre sob nova diretoria, apresenta 
os novos dirigentes do Sinpojud que estarão à frente da entidade no 
triênio 2016/2018. Confira! 
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EXPEDIENTE

Para passado sombrio vivenciado, 
uma esperança de tempos melho-
res, quando se prevê o restabeleci-
mento do diálogo “Quero uma ges-
tão pacifica de conversa e de união. 
Só unidos nós vamos nos fortalecer”, 
palavras da nossa presidente Desª 
Maria do Socorro Barreto Santiago, 

objetivando um judiciário forte, em um contexto am-
plo e democrático, onde nós servidores somos vistos e 
reconhecidos como parte integrante desse nosso Judi-
ciário tão hermeticamente voltado a gestores e saldos 
em caixa, não atentando à essência, seus servidores e 
aos seus jurisdicionados.

A alardeada notícia de ”melhorias” e “conquistas” 
efetivadas na gestão passada, proferidas no discur-
so do antecessor, soou como uma incoerência, de 
imperfeita forma e destoa da atual realidade institu-
cional, e com intensa perplexidade por parte daque-
les que realmente estão intrinsecamente ligados aos 
atos diários no seio do Judiciário baiano, não comun-
gamos e sequer detectamos tais melhorias.

A real situação do judiciário baiano é perceptível 
por todos os servidores, elo com as necessidades 
diárias dos cidadãos, sendo oprimidos face à moro-
sidade e a má prestação dos serviços. O descrédito 
no Judiciário é nítido, uma instituição que passa por 
momentos angustiantes, fundamentalmente porque 
não supre os anseios do seu jurisdicionado.

Todavia, somos acometidos por um sentimento 
antigo, a esperança, em que são ancorados projetos, 
anseios e o mais importante a confiança. Esse é um 
ponto crucial, que envolve tanto essa nova gestão, 
quanto a relação que se pretende anelar, para juntos 
construirmos um judiciário forte, digno, acessível e 
muito mais justo. 

Somos parte essencial. O meio útil para construir 
um judiciário que perceba que, fazer justiça se faz 
necessário ser justo, ser coerente, ser atencioso com 
todos, e com o nobre dever de exercer na prática a 
essência da palavra Justiça.

Jorge Cardoso Dias
Diretor de Imprensa e Divulgação do Sinpojud

EDITORIAL

Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia - Diretoria Executiva 2016/2019
Zenildo Garcia de Castro - Diretor presidente - zenildo@sinpojud.org.br 
Maria José Silva ‘Zezé’ - Diretora de Assuntos Juridicos - zeze@sinpojud.org.br 
Antônio Ribeiro ‘Bhené’- Diretor de Finanças e Convênios - bhene@sinpojud.org.br 
Cristovam Lima de Oliveira - Diretor de Administração - cristovam@sinpojud.org.br 
Luiz Cláudio Felix dos Santos - Diretor de Secretaria - luizquixabeira@sinpojud.org.br
Maurício Souza Figueiredo - Diretor de Mobilização - mauriciosouza@sinpojud.org.br 
Jorge Cardoso Dias - Diretor de Imprensa - jorgedias@sinpojud.org.br 
Girlene de Jesus Santana - Diretora de Serviços Sociais - girlene@sinpojud.org.br 
Manuel Cerqueira Suzart - Diretor Cultural e Desportivos - manuelsuzart@sinpojud.org.br 

Suplentes da Diretoria Executiva
Marcelo Ladeia de Almeida (Buerarema/BA) - 1º suplente
Januário Silva Neto (Ibicuí/BA) - 2º suplente
Filogonio Rodrigues da Silva - Barra/BA) 3º suplente

Conselho de Representantes Sindicais
Makrisi Angeli de Sá (Ilhéus/BA) - presidente 
Jamaica Cavalcante(Barra/BA) - secretária
Dalmo Gouveia (Aporá/BA) - suplente
Lady  Patrícia Rosa (Jequié/BA - suplente

Conselho Fiscal
Diego Diniz Miranda (Wanderley/BA)
Edilene Vinhas Santos (Mata de São João/BA) 
Luiz Carlos Santos Sales (Salvador/BA)

Suplente do Conselho Fiscal
Wesley Cavalcante Stolze (Juazeiro/BA) - 1º suplente
Dilma Silva Gonzaga (Ilhéus/BA) - 2º suplente
Robertoni Mercês Nascimento (Salvador/BA) - 3º suplente

Assessoria de Imprensa
Bianca Moreira (DRT/BA 3042) – Coordenadora de Imprensa
Fernanda Gama (DRT/BA 3533) - Jornalista
Fotos: acervo Sinpojud
Projeto Gráfico: Fernanda Gama (DRT/BA 3533)
Ilustração: Daniel Viana e Bianca Moreira
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Zenildo Garcia Castro (Diretor-presidente) – Ingressou no judiciário em 2001, 
através de concurso público, sendo assim nomeado para o cargo de oficial de 
justiça da Comarca de Santo Antônio de Jesus, onde permaneceu por três anos. 
Em 2004 foi removido para sua cidade natal, Feira de Santana. Em 2009 acei-
tou o convite da então presidente Zezé para compor a chapa e foi eleito para 
assumir a diretoria de Imprensa em 2010, sendo reeleito em 2013, devido aos 
grandes avanços no setor de comunicação da entidade.Agora assumiu a presi-
dência do Sinpojud no período de 2016/2019.

Maria José Silva ‘Zezé’ (Diretora 
de Assuntos Juridicos) – Oficial 
de justiça da Comarca de Ilhéus, 
foi uma das fundadoras do Sinpo-
jud em 1991, a qual fez parte da 
Diretoria. Em 2001 foi eleita presi-
dente do Sindicato. Desde então 
vem travando verdadeira batalha 

para defender os trabalhadores, conquistar e am-
pliar direitos para a categoria. Permaneceu como 
presidente até 2015 e atualmente assume a Direto-
ria Jurídica da entidade.

Antônio dos Santos Ribeiro ‘Bhe-
né’ (Diretor de Finanças e Convê-
nios)– Ingressou no judiciário em 
1986 e foi um dos fundadores do 
Sinpojud. É agente de proteção ao 
menor da Comarca de Santo Antô-
nio de Jesus e acumula uma vasta 
experiência sindical. Foi diretor de 

Mobilização Sindical, diretor de Políticas Sindicais, 
presidente do Conselho de Representantes Sindi-
cais, Diretor Jurídico e atualmente assumiu a Dire-
toria de Finanças e Convênios.

Cristovam Lima de Oliveira (Di-
retor de Administração) – Oficial 
de Justiça desde 1981. Trabalhou na 
Central de Mandados da Comarca de 
Salvador. Foi presidente do Conselho 
Fiscal e Diretor de Finanças e Convê-
nios. Nesta gestão, Cristovam assu-
me a Diretoria de Administração.

Luiz Cláudio Felix dos Santos 
(Diretor de Secretaria) – Técni-
co judiciário, ingressou na justi-
ça em 2005. Foi delegado sindi-
cal da Comarca de Quixabeira e 
atualmente atua como Diretor de 
Secretaria do Sinpojud.

Maurício L. de Souza Figueiredo 
(Diretor de Mobilização e Forma-
ção Sindical) – Ingressou no judi-
ciário em 2005 como técnico ju-
diciário. Foi delegado sindical da 
Comarca de Alagoinhas. Assume a 
Diretoria de Mobilização e Forma-
ção Sindical. 

Jorge Cardoso Dias (Diretor de 
Imprensa)- Ingressou no judiciá-
rio em 2002 para o cargo de oficial 
do Registro Civil da Comarca de 
Mundo Novo. Foi delegado sindical 
e agora assume a Diretoria de Im-
prensa na gestão 2016/2019.

Girlene de Jesus Santana (Dire-
tora de Serviços Sociais) – Ingres-
sou no judiciário em 1982, como 
escrevente de cartório/técnica ju-
diciária. Filiada ao Sinpojud desde 
a fundação da entidade. Atuante 
como delegada sindical, assume a 
Diretoria de Serviços Sociais. 

Manuel Inácio Cerqueira Suzart 
( Diretor de Assuntos Culturais 
e Desportivos) – Ingressou no ju-
diciário como oficial de justiça 
avaliador desde 1994. Fez parte 
do Conselho Fiscal do Sinpojud 
e atualmente está na Diretoria de 
Cultura e Desporto.

DIRETORIA
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Tribuna Livre:  Como ingressou no judiciário?

Fiz concurso em 2001 e fui aprovado e tomei 
posse em junho para a Comarca de Stº Antônio de 
Jesus e apesar de não ter parentes e amigos na-
quela Comarca até então, me senti acolhido pe-
los servidores. Fiz boas amizades e hoje os tenho 
como a minha família. Permaneci na Comarca por 
três anos. Em 2004 pedi remoção para a Comarca 
de Feira de Santana.

TL: Qual a sua trajetória de sindicalista? Como 
chegou ao Sinpojud, enquanto filiado e poste-
riormente como dirigente sindical?

Enquanto trabalhava na 3ª Vara Crime de Feira 
de Santana, recebi um convite dos servidores da-
quela Comarca para representá-los como delega-
do sindical. Passei a ser um elo entre o Sindicato 
e a Comarca, porque esse é o papel do delegado 
sindical. Hoje estou aqui como dirigente sindical 
do Sinpojud. Ser eleito presidente do Sinpojud é 
uma honra para mim e o reconhecimento da ca-
tegoria diante do meu trabalho. Fui diretor de Im-
prensa durante dois mandatos e hoje estou presi-
dente do Sindicato.

TL: Você assume a presidência do Sinpojud ao 
mesmo tempo em que o TJBA recebe também 
uma nova presidente. De que maneira isso fa-
vorece os servidores do judiciário, que foram 
tão penalizadas na última gestão do TJBA?

A gestão passada do TJBA foi muito difícil. Foi 
uma gestão autoritária e fechada ao diálogo. Na 
época, como atuante na Diretoria de imprensa e 
tendo Maria José como presidente do Sinpojud, 
percebemos e vivenciamos momentos difíceis 
da categoria em relação aquela gestão no Tribu-

nal. Foi implantada na categoria uma insegurança 
e uma insatisfação nos servidores. O Sindicato, 
diante das demandas não teve muito avanço devi-
do a esse contexto. Porém, nessa gestão do Tribu-
nal agora, tendo à frente a des.ª Maria do Socorro, 
há uma esperança, porque ela demonstrou em 
seu discurso de posse, que está aberta ao diálogo 
e pronta a receber as entidades representativas 
dos servidores para conversar e buscar caminhos 
e soluções para as demandas do judiciário. 

TL: Qual o maior desafio que você deve enfren-
tar duramente sua gestão no Sinpojud?

Temos diversas dificuldades e problemas no 
judiciário baiano. Uma grande dificuldade para 
mim, que estou assumindo a presidência do Sin-
pojud é a carência no quadro de servidores. Te-
mos um orçamento apertado diante da grande ca-
rência de servidores nas unidades judiciais. Tem 
um quadro reserva de servidores aprovados no 
último concurso. Vamos marcar audiência com a 
presidente, des.ª Maria do Socorro para apresen-
tar nossa pauta de reivindicações e apresentar a 
proposta, que na medida em que os servidores 
forem se aposentando, os servidores que estam 
no cadastro reserva do Tribunal sejam chamados 
para compor as vacâncias. A carência maior hoje 
é de técnicos judiciários e analistas nas unidades 
judiciais. Não adianta fazer concurso e nomear 
para área de medicina e área de manutenção de 
equipamento, engenheiro e arquiteto. 

TL: O antigo presidente do TJBA encaminhou um 
Antiprojeto que transforma o PCS dos servido-
res em subsídio. Qual a sua opinião sobre esse 
Projeto?

Somos contra esse Antiprojeto, pois da for-

Natural de Feira de Santana, Bahia, Zenildo 
Garcia de Castro ingressou no judiciário em 
2001. Atuante no sindicalismo há sete anos, 
já acumula uma vasta experiência como mi-
litante, devido ao seu comprometimento e 
dedicação integral nas causas que envolvem 
seus colegas servidores da justiça. 

Eleito para presidir o Sinpojud, até 2019, 
neste ano em que a entidade comemora Bo-
das de Prata, com 25 anos de maturidade sin-
dical. Zenildo fala nesta entrevista, ao jornal 
Tribuna Livre, sobre os desafios que deve en-
frentar em sua gestão.

Novo presidente do Sinpojud promete gestão 
comprometida e luta pela valorização das carreiras

PERFIL
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ma que ele está ele direitos adquiridos pelos 
servidores. A última parcela do nosso PCS foi 
paga em 2015. Ainda existe a gratificação (GAE), 
para ser implementada aos oficiais de justiça. 
Esse Antiprojeto não é bom para a categoria. 
Tem que ser discutido com as entidades repre-
sentativas dos servidores e deve ser revisto para 
que ninguém seja prejudicado.

TL: Durante o seu discurso de posse, você de-
nominou como item de pauta urgente a cor-
reção de distorções do PCS da categoria. Que 
distorções são essas?

Uma das grandes distorções no PCS da catego-
ria é a questão da grande  diferença salarial entre 
os técnicos judiciários e analistas. Essa distorção 
precisa ser revista. Precisa-se fazer justiça para 
com os técnicos. Eles têm uma sobrecarga de tra-
balho muito grande. 

TL: A presidente do TJBA, des.ª Maria do Socor-
ro, apresentou a minuta da nova Lei de Orga-
nização do Judiciária (LOJ), inclusive abriu um 
canal para que os servidores enviem sugestões.
De que maneira o Sinpojud estará apresentan-
do propostas para participar dessa construção?

Parabenizo a nova Mesa Gestora do TJBA por esse pra-
zo de 90 dias para a participação dos servidores na cons-
trução da nova LOJ. O Sinpojud já criou uma Comissão 
interna que está debruçada sobre a minuta do anteproje-
to para buscar corrigir as injustiças e distorções que exis-
tem em relação ao servidor. Estarei vigilante junto com a 
Diretoria Executiva para apresentar propostas.

No momento em que assumi a pre-
sidência do Sinpojud deixei de ser 
oficial de justiça e passei a ser to-
dos os cargos do judiciário, para 
lutar em prol dos meus colegas.”

TL: De que forma o Sinpojud, através desta 
nova Diretoria pretende buscar melhorias 
para os técnicos judiciários e escreventes?

Uma das minhas propostas de campanha 
eleitoral é que irei trabalhar para elevar o cargo 
de técnico judiciário de nível médio para nível 
superior. Vou lutar por isso. Existe hoje em anda-
mento o anteprojeto, é através dele que vamos 
dialogar com a nova Mesa  Diretoria do Tribunal 
de Justiça, buscando a elevação do cargo. Esse 
será o meio pelo qual iremos buscar melhorias 
para esses cargos.

TL: Qual a sua expectativa diante dessa nova 
composição da Diretoria  Executiva?

São servidores que procurei, no momento da 
composição da chapa, analisar o perfil de cada 
um deles, alinhando de que maneira cada um 
deles poderia contribuir para a melhoria da ca-
tegoria. Tenho certeza que cada um dos meus 
colegas estarão procurando fazer o melhor e se 
dedicar ao máximo nas necessidades da catego-
ria. Analisei e fiz a indicação dentro do perfil de 
cada um e tenho certeza que vão corresponder 
a perspectiva daquilo que se está apresentando 
hoje no cenário do judiciário baiano.

TL: Deixe uma mensagem para os filiados do 
Sinpojud, incluindo os aposentados e pensio-
nistas.

Sabemos das dificuldades financeiras e or-
çamentárias em que os poderes Executivo, Le-
gislativo e Judiciário vêm enfrentando, mas não 
tenho medo. Tenho fé e determinação. 

No momento em que assumi a Presidência do 
Sinpojud, deixei de ser oficial de justiça e passei 
a ser todos os cargos do judiciário. Luto em prol 
dos meus colegas. Luto pelos técnicos e analis-
tas. Quero garantir os direitos adquiridos e avan-
çar naqueles em que ainda faltam ser conquis-
tados. Meu compromisso é com vocês filados. 
Sozinho eu não sou ninguém e juntos somos 
mais fortes. Não vamos entrar em atrito um co-
lega com outro. Nesses três anos que tenho pela 
frente, teremos juntos, muito a conquistar.

Aclamado pela categoria servidores comemoraram 
vitória de Zenildo Castro para presidente do Sinpojud

PERFIL
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Presidente do TJBA é empossada e 
garante gestão mais aberta ao diálogo 

A nova Mesa Diretora do Tribunal de Justiça da 
Bahia foi empossada no dia 01 de fevereiro, sob 
forte expectativa dos servidores. 

Durante discurso de posse, a presidente, des.ª 
Maria Socorro Barreto Santiago, afirmou que pre-
tende fazer uma gestão de conversa e participa-
ção das entidades representativas do judiciário, o 

que animou o novo presidente do Sinpojud, Ze-
nildo Castro, que também acaba de assumir uma 
nova gestão no Sindicato. “Com a posse da nova 
Mesa Gestora do Tribunal de Justiça, abre-se a 
esperança de diálogo, para que juntos possamos 
construir um judiciário melhor” celebrou Castro.

Além da Diretoria Executiva do Sinpojud, auto-
ridades dos Poderes Executivo, Legislativo e Ju-
diciário, servidores, advogados e políticos partici-
param da posse da nova Mesa Diretora do TJBA, 
realizada no Fórum Ruy Barbosa. Também foram 
empossadas a 1ª vice-presidente, dês. Maria da 
Purificação da Silva, a 2ª vice-presidente, Lícia de 
Castro Laranjeira, o corregedor Geral da Justiça, 
Osvaldo de Almeida Bonfim e a corregedora das 
Comarcas do Interior, dês. Cyntia Maria Pina Re-
sende.

Em discurso, a nova presidente destacou a 
importância do desempenho da atividade jurisdi-
cional e a priorização da justiça de 1º grau e re-
afirmou que pretende adotar uma postura mais 
aberta ao diálogo. “Quero uma gestão pacifica de 
conversa e de união. Só unidos nós vamos nos 
fortalecer”, pontuou a desembargadora.

Diretoria entrega pauta de 
reivindicação à presidente do TJBA

A Diretoria do Sinpojud se reuniu no dia 16 
de fevereiro com a nova presidente do Tribu-
nal de Justiça da Bahia, desembargadora Maria 
do Socorro Barreto Santiago, para apresentar a 
pauta de reivindicações da categoria e discutir 
os problemas enfrentados pelos servidores do 
judiciário baiano. A pauta de reivindicações foi 
minuciosamente elaborada pelo Conselho de 

Representantes do Sinpojud, ainda no mês de 
janeiro, e em seguida apresentada e discutida 
item por item durante a Assembleia dos filiados. 

A presidente do TJBA se mostrou acessível e 
disposta a manter o diálogo com as entidades 
representativas do judiciário. A nova presidente 
ainda se mostrou preocupada com os servido-
res e afirmou que todos os itens da pauta de 
reivindicações serão analisados com atenção 
por ela e sua equipe e resolvidos na medida do 
possível.

“Não existe Judiciário forte com servidores 
insatisfeitos. Vamos trabalhar e fazer o que esti-
ver ao nosso alcance, mas com cautela. Todos 
vamos ter que flexibilizar para alcançar nossas 
metas” pontuou a desembargadora, Maria do 
Socorro, que ainda destacou a importância da 
união entre os servidores e o Tribunal de Justi-
ça. “O Tribunal, para crescer, precisa que todos 
estejam unidos em busca de um judiciário me-
lhor. Vamos realizar juntos, ouvindo e comparti-
lhando”, ressaltou a presidente do TJBA. 

ATUALIDADES
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Em momento histórico no judiciário baiano, 
corregedor geral visita sede do Sinpojud

“Um verdadeiro marco na história do judici-
ário”, assim foi caracterizada a visita do Corre-
gedor Geral da Justiça, desembargador, Osvaldo 
Bonfim, no último dia 17 de fevereiro, à sede do 
Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do 
Estado da Bahia – Sinpojud.

O objetivo da visita, segundo o corregedor, foi 
de estreitar relações 
entre os servidores e 
o  Tribunal de Justiça 
da Bahia. O presiden-
te do Sinpojud, Zenil-
do Castro, juntamente 
com os demais direto-
res aproveitaram para 
tratar de assuntos de 
relevância para a me-
lhoria da categoria e 
dos servidores jurisdi-
cionados.

Na ocasião, a Di-
retoria Executiva do 
Sinpojud, acompanhou a Corregedoria em visita 
a Central de Mandados e ao Plantão Judiciário, 
ambos na capital, localizados no bairro de Na-
zaré. Durante a visita os servidores relataram os 
problemas enfrentados para desenvolver o tra-
balho, como a falta de segurança e de equipa-
mentos adequados. 

Atento, o corregedor garantiu que manterá 
o diálogo com os servidores e  fará o possível 
para resolver os problemas mais urgentes. “Não 

podemos resolver todos os problemas de uma 
única vez, mas me comprometo em tomar pro-
vidências. Conto com vocês para fazermos um 
judiciário melhor”, ressaltou o desembargador 
Osvaldo Bonfim. 

Para o novo presidente do Sinpojud a visita 
do corregedor marca o início de uma nova re-

lação entre o sindicato e o 
Tribunal de Justiça. “Esta 
visita do corregedor é um 
marco na história da catego-
ria, principalmente vindo de 
uma gestão como a última 
do TJBA, onde os servidores 
ficaram à margem do poder 
no qual são a mola propul-
sora”, finalizou Castro. 

ATUALIDADES

Novas gestões do Sinpojud e da Mesa Diretora do TJBA prometem 
manter diálogo para avançar nas melhorias em prol dos servidores
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1. Implantar efetivamente a acessibilidade e o 
programa de ergonomia, através da medicina do 
trabalho e equipamentos conforme legislação es-
pecífica em vigor;

2. Pagamento do passivo das substituições de téc-
nico para analista e diárias atrasadas, bem como a 
regulamentação do pagamento das substituições 
não contempladas no art 204 (analista para ana-
lista);

3. Pagamento de diárias para os servidores que 
necessitam se deslocar para servir nos distritos ju-
diciais ou comarcas contíguas que justifiquem o 
pagamento. 

4. Garantia de nomeação dos concursados de 2015 
e convocação dos que estiverem em cadastro de 
reserva, tanto para a capital quanto para o interior; 

5. Nomear os delegatários concursados em 2015;

6. Cobrar do TJ o cumprimento da Resolução nº 
104/2010 do CNJ sobre a garantia de segurança 
nas unidades judiciárias;

7. Cumprimento da Resolução nº 06/2011 do CNJ 
e o Provimento do TJ relativo ao plantão judiciário 
regional, oferecendo as condições de segurança, 
infraestrutura (veículo), funcional e contrapartida 
pecuniária a título de hora extra;

8. Cobrar ao TJ que subsidie as comarcas com 
manual de procedimentos com modelos de expe-
dientes disponibilizados no site institucional;

9. Gratificar os servidores do TJ que trabalham nos 
Cartórios Extrajudiciais e cursos a que fazem jus 
os demais servidores, inclusive quando tiverem 
que atuar nos cartórios judiciais; 

10. Garantir aos servidores de suas respectivas co-
marcas o direito de relotação, em preferência à 
remoção, dos cartórios extrajudiciais para os car-
tórios judiciais;

11. Pagamento do auxílio transporte para o servi-
dor que mora até 72 km e para aquele que teve 
sua comarca agregada e precisa se deslocar da 
origem para a sede;

12. Carteira funcional para os aposentados;

13. Melhoria e ampliação dos serviços médicos e 
odontológicos prestados pelo TJ; 

14. Norma jurídica para que se garanta horário 
especial aos servidores que tenham filhos/depen-
dentes portadores de necessidades especiais;

15. Valorização e reconhecimento da função de 
Agente de Proteção ao Menor;

16. Pagamento integral da reposição linear de 
2016, com garantia da data-base, conforme Lei nº 
6677/94;

17. Pagamento da CET aos dois membros da Uni-
dade Gestora; 

18. Extensão do pagamento da vantagem pessoal 
de eficiência (antiga GEE), aos servidores empos-
sados a partir de 2011;

19. Reforma Administrativa no TJBA; 

20. Garantia do pagamento da CET a todos os ser-
vidores de nível médio que cumprirem os requisi-
tos legais;

21. Pagamento de Auxílio-Creche, Auxílio-Escola e 
Auxílio-Saúde;

22. Cumprimento do Art. 24 da Lei 11.170/2008 de 
forma a diminuir o distanciamento salarial entre 
técnicos e analistas; 

23. Revogação dos Decretos nº 577/2011 e nº 
274/2013, que vedam o pagamento de substituição 
aos técnicos que desempenham funções de Ana-
lista Administrador e Analista Oficial de Justiça;

24. Cumprir o Art. 247, III, da Lei nº 10.845/2007 
(LOJ), de modo que as audiências sejam secreta-
riadas pelos analistas e não pelos técnicos;

25. Cumprir a progressão por merecimento, além 
das titulações;

26. Cumprir a tramitação prioritária dos proces-
sos administrativos envolvendo servidores idosos 
e com doenças graves, incuráveis ou em estágio 
terminal. 

27. Lutar pela obrigatoriedade da graduação de 
nível superior para técnico, no próximo Plano de 
Cargos e Salários.

PAUTA DE REIVINDICAÇÕES 2016

REIVINDICAÇÕES

Os ítens 01, 02, 05, 07, 16, 22 e 27 são pontos 
prioritários, conforme decisão em Assembleia.
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