
O Sinpojud faz aniversário e quem ganha o presente é você!

Para celebrar os 23 anos do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia, o Sinpojud inaugura 
sua nova sede. Com 1.000m2, divididos em 23 salas e um auditório com capacidade para 200 pessoas, a nova sede do 
Sinpojud é mais uma conquista do sindicato e um presente para todos os filiados que acreditaram e continuam acredi-
tando nessa luta. PÁGINA 7

Nesta edição de aniversário o Jornal 
Tribuna Livre reuniu algumas ima-
gens da trajetória do sindicato que 
marcou a história do judiciário baia-
no. Para alcançar o sucesso, o Sinpo-
jud contou com o apoio de muitos 
servidores e parceiros que confiaram 
na credibilidade do sindicato. 
Confira! 
PÁGINAS 4 e 5

Jornal N º 104 - Março de 2014 - Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia - SINPOJUD

Ediçã
o E

sp
ec

ial
 23

 an
os

Sinpojud – 23 anos em defesa da categoria
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EDITORIAL

EXPEDIENTE

23 anos de lutas e conquistas

Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia

N esses 23 anos de vida, o Sinpojud 
realizou diversas mobilizações em 

prol do avanço do judiciário baiano e 
alcançou muitas melhorias para o seu 
filiado, que acreditou e continua acredi-
tando em seu sindicato.  O Objetivo do 
Sindpojud, é proporcionar para a cate-
goria e, consequentemente, para a po-
pulação baiana, uma justiça unificada e 
democrática.

Apesar das dificuldades encontradas 
no decorrer do caminho, enfrentando criticas e obstáculos políti-
cos, o Sinpojud não desistiu e continuou sua luta diária, realizando 
visitas às instituições federais: CNJ, STJ, STF, Congresso Nacional 
e mobilizando políticos, prefeituras, Ministério Público e OAB, tudo 
para alcançar um objetivo, barrar os desmandos do Tribunal de 
Justiça da Bahia.

Nesses 23 anos alcançamos melhoria salarial, conseguimos o 
avanço da proposta de Emenda Constitucional 190 que já se encon-
tra no senado, a privatização dos cartórios extrajudiciais e com a 
ajuda dos nossos filiados, conseguimos um patrimônio considerá-
vel, uma casa de passagem, uma colônia de férias, cinco carros e 
agora inaugura uma nova sede.  Nos tornamos um sindicato modelo 
nacionalmente.

Mas apesar de todas as vitórias, a luta não acabou, ainda temos 
muito pelo que lutar. E nós, do Sinpojud, continuaremos essa bata-
lha diária, para que os servidores do judiciário baiano possam tra-
balhar com dignidade. Está claro que unidos somos mais fortes e 
juntos será possível realizar tudo que a categoria almeja.

Celebramos as conquistas, mas sabemos que ainda temos muito 
pelo que lutar.

Parabéns Sinpojud, parabéns filiados! Sem vocês, o sonho do sin-
dicato não teria se tornado realidade. Avante companheiros, a luta 
continua!

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 e fotos: Bianca Moreira (DRT/BA 3042), Fernanda Gama 
(DRT/BA 3533) e acervo Sinpojud
Projeto Gráfico: Fernanda Gama (DRT/BA 3533)
Ilustração: Bianca Moreira (DRT/BA 3042), Fernanda Gama (DRT/
BA 3533)e Daniel Viana

Gráfica Santa Bárbara - 9.000 mil exemplares - Distribuição Gra-
tuita. Informativo do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário 
do Estado da Bahia (Sinpojud) - Editado sob a responsabilidade da 
Diretoria Executiva do Sinpojud - Edição finalizada 19/03/2014.
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“Nesses 23 anos, o Sinpojud 
realizou um trabalho de 

grande importância para o ju-
diciário baiano.    

“O sindicato foi de grande 
importância para alcan-

çarmos nossas reivindicações 
e mantermos o diálogo com o 
TJBA.

“O Sinpojud é o alicerce do 
servidor baiano, se não fosse 

ele não teríamos representação.

“O Sinpojud é um instru-
mento imprescindível na 

conquista das reivindicações 
pleiteadas por toda categoria.

“O sindicato me deu uma 
direção e me fez conhecer 

as leis. Sou muita grata.

“Faço parte do Sinpojud 
há sete anos e ele tem sido 

exemplar. Acho o Sinpojud o 
sindicato mais forte do Brasil.

“Nos últimos anos tivemos 
uma melhoria significante 

em nosso salário.

“Os avanços foram muitos, 
nos últimos anos consegui-

mos alcançar objetivos essen-
ciais para categoria.

Alice Portugal
Deputada Federal

Claudicéia Reis 
Escrevente de Cartório – Rio Real

Marcus Reis  
Escrevente de Cartório – Cansanção 

Suelen Nunes
Escrevente de Cartório – Barreiras

Patrícia Bonfim 
Digitadora – Salvador

Edson Nonato Pereira
Escrevente de Cartório – Catu

Jussara Gonçalves 
Escrevente de Cartório – Jacobina

Edilene Oliveira
Escrevente de Cartório – Cruz das Almas

“Os servidores da Bahia 
precisavam de um sindica-

to como o Sinpojud para re-
presentá-los. 

“Se não fosse o Sinpojud não 
teríamos avançado tanto. 

Espero que continue assim.

“Acompanho o sindicato 
desde o início. Foi demora-

do, mas lutamos e vencemos 
várias tribulações.

“Tudo que os servidores 
conseguiram até hoje foi 

através do Sinpojud.

Domingos Magalhães
Escrevente de Cartório – Santo Antônio de 
Jesus

Irenia Santiago
Escrevente de Cartório – São Felipe

Vera Lúcia Carneiro
Escrevente de Cartório – Conceição do Al-
meida

Geralcia Ribeiro
Escrevente de Cartório – Condeúba

Fala servidor - Edição de aniversário 
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Galeria de fotos 23 anos de história

Conselho de Representantes 
Sindicais Assembleia da categoria Aniversário de 15 anos do 

SinpojudPasseata em Alagoinhas/BA

Greve do judiciário em 2010 Posse da diretoria em 2013 Conselho de Representantes Oficiais de justiça mobilizados 
no TJBA

Audiência com desembargador
Calandra (AMB)

Paralisação dos servidores 
públicos da Bahia

Conselho de Representantes 
Sindicais

Audiência no CNJ Entrega de pauta ao então 
presidente do TJBA

Movimento por uma justiça 
melhor

Conselho de Representantes 
Sindicais

Conselho de Representantes 
Sindicais

Diretoria na Audiência Pública 
CNJ

Assembleia da categoria Categoria reunida na ALBA Seminário promovido pelo 
Sinpojud
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Galeria de fotos 23 anos de história

Galeria de Ex-Presidentes do Sinpojud

José Maria Xavier Sales
13/07/1991 a 01/11/1991

Edmo Del’Rey Lima
01/11/1991 a 05/01/2001

Maria José Santos Silva - Zezé
Em exercício

Luta pelo PCS

Assembleia Geral 2010

Aniversário de 15 anos do 
Sinpojud

Mobilização em Alagoinhas/BA Assembleia Geral da categoria

Audiência com vice-presidente 
Michel Temer

Assembleia Geral no fórum 
Ruy Barbosa

Protesto na Assembleia 
legislativa da Bahia

Mobilização PEC190/2007

Passeata por reajuste salarial Zezé com o então presidente 
do TJBA, des. Cintra

Categoria decidindo greve Servidores reunidos na ALBA 
em defesa da categoria

Agnaldo Cyrino da Costa 
28/01/1991 a 13/07/1991
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Ações e conquistas do Sinpojud

• Reativação do Centro Médico - Após a desativação do Centro 
Médico em 2011, que atendia aproximadamente 14 mil servidores, a 
diretoria do Sinpojud conseguiu sua reabertura junto ao então presi-
dente do TJ, desembargador Mário Hirs

• Carga horária de 7 horas – O TJBA cumpriu a reivindicação 
do Sinpojud, que solicitou que os servidores que trabalhavam 8 horas, 
através de Decreto Judiciário, e que não possuíam cargos comissiona-
dos, pudessem cumprir 7 horas ininterruptas.

• Retorno do abono pecuniário - O benefício, que faculta ao 
servidor converter até 1/3 (um terço) do período de férias em abono 
pecuniário, desde que o pedido seja feito com pelo menos 60 (sessen-
ta) dias de antecedência, respeitando a disponibilidade orçamentária 
e financeira, voltou a ser concedido após as solicitações do Sinpojud.

  
• Auxilio Alimentação para o interior – Após diversas rei-

vindicações do sindicato, os servidores das comarcas do interior, pu-
deram ter acesso ao direito de auxílio alimentação, que até então era 
concedido apenas para a capital.

• Reajuste do auxilio alimentação - Em 2012 o valor do au-
xílio alimentação dos servidores do judiciário foi reajustado para R$ 
710,00 equiparado ao valor do auxílio alimentação dos magistrados.

• Indenização das licenças-prêmio não usufruídas – A as-
sessoria jurídica do Sinpojud ingressou com Ação Ordinária para ga-
rantir a indenização de licenças-prêmio não usufruídas para aposen-
tados e pedindo a desconstituição da prescrição alegada pelo TJBA.

 
• Realização de seminários, cursos e pós-graduação – 

Nesses 23 anos o Sinpojud realizou diversos seminários e cursos com 
a presença de servidores e autoridades. Agora, em parceria com a Fe-
trab e a ACEB, está promovendo cursos de pós-graduação.

• Aprovação da 190/2007 (PEC 59/2013) – A proposta de 
Emenda Constitucional – PEC 190/2007, que cria um estatuto único 
para os servidores estaduais e federais, foi aprovada em primeiro e se-
gundo turno na Câmara Federal. Atualmente tramita no Senado com 
o número PEC 59/2013 aguardando pela aprovação. 

• Isonomia Salarial capital/ interior- Outra grande conquista 
do Sinpojud foi a isonomia salarial entre os vencimentos dos servido-
res do interior com os da capital.

• Privatização dos Cartórios Extrajudiciais - Após a sanção 
da Lei nº 12.352/12, no dia 08/09/11, os 1.549 cartórios do estado fo-
ram privatizados, preservando o direito de opção. Uma vitória da ca-
tegoria e do Sinpojud, que por mais de três anos lutaram juntos pelo 
direito de opção dos titulares das serventias extrajudiciais.

• Pagamento do Passivo das Substituições - Desde 2008 o 
sindicato tem como principal reivindicação o pagamento das substi-
tuições, determinado pelo CNJ. Após a diretoria ter protocolado Pe-
dido de Providências, o pagamento do passivo das substituições dos 
cargos de técnico judiciário para analista foi realizado. O Sinpojud 
ainda luta pelo pagamento de analista para analista.

• Reposição Salarial 2009/2010 – O Sinpojud deu entrada na 

ação de cobrança pela reposição salarial da categoria, referente ao ano 
2009/2010. O processo se encontra em grau de recurso. 

• Acúmulo de cargos - A Assessoria Jurídica do Sinpojud provi-
denciou, junto às Corregedorias, o sobrestamento da tramitação dos 
processos administrativos para a devida discussão da matéria, além 
da impetração de Mandado de segurança para resolução do problema. 
Esse acúmulo é referente aos servidores que têm dois cargos no Poder 
judiciário, como professor do município ou estado.

• Ação individual de pensionistas - O setor jurídico do Sinpo-
jud impetrou Mandados de Segurança individuais, para buscar atua-
lizar o valor das pensões dos pensionistas, cobrando ao estado o cum-
primento da Lei de Integralidade. 

• Processo dos 18% - O processo referente aos 18%, já foi julgado 
no STF e aguarda a publicação da decisão no Diário da União.

• Mandado de Injunção - Versa sobre a concessão de aposenta-
doria especial para oficiais de justiça e agentes de proteção ao menor 
com 25 anos de serviço. O processo está em tramitação no STF.

• Ação do Corte do Ponto (Greve 2010) – O Mandado de Se-
gurança está em grau de recurso no Tribunal de Justiça da Bahia. O 
Sinpojud está acompanhado o andamento do processo, pois sabe que 
esta medida é ilegal, já que o direito de greve é garantido por lei.

• Desativação das Comarcas – O Sinpojud fez diversas mobi-
lizações na Assembleia Legislativa da Bahia com a presença de polí-
ticos, servidores e diversos órgãos classistas. Existe um Processo Ad-
ministrativo tramitando no TJBA, que pede revogação da resolução 
deste ato. 

• Pagamento da CET – Após diversas mobilizações junto ao 
TJBA, o Sinpojud conseguiu o pagamento da CET para titulares de 
cartórios, equiparado ao cargo de diretor de secretaria.

• Pagamentos das horas extras e diárias antigas - Após so-
licitações e intervenções do Sinpojud, o TJBA começou a pagar, em ju-
lho de 2012, as diárias dos servidores, referentes ao exercício de 2003.

 
• Abertura dos proventos dos aposentados - O TJBA come-

çou a concluir o pagamento dos proventos dos aposentados. Em 2009 
a diretoria do sindicato protocolou ofício requerendo a abertura dos 
proventos, já que muitos aposentados vinham reclamando da falta de 
detalhamento nos contracheques.

• Indenização de transportes dos oficiais de justiça e 
agentes de proteção ao menor - Diversas mobilizações foram re-
alizadas pelo sindicato em protesto ao valor das indenizações desses 
servidores, que há mais de 5 anos recebiam apenas 300 reais para 
cumprir suas diligencias, independente do número de mandados rea-
lizados. Após aprovação no tribunal Pleno esses servidores passaram 
a receber por atos praticados.

• Pagamento da URV - Após uma greve histórica, os servido-
res do judiciário baiano receberam o pagamento da URV, uma grande 
conquista da categoria e uma demonstração de força do movimento 
sindical do judiciário baiano.

Confira abaixo as ações e os avanços do Sinpojud em seus 23 anos de luta
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A lém de muitos avanços no judiciário 
baiano, em 23 anos de fundação, o 

Sinpojud conseguiu alcançar um patrimô-
nio significativo, ficando a frente de muitos 
sindicatos do país.

O Sinpojud hoje possui uma frota de car-
ros, que está disponível para locomover os 
filiados da capital e do interior que preci-
sem ir ao médico ou resolver problemas no 

Tribunal de Justiça. 
Possui a Casa de Passagem do Servidor do 

Judiciário, onde os servidores do interior po-
dem ficar hospedados e uma gráfica onde são 
realizados diversos serviços e o lucro é desti-
nado ao sindicato. 

Os filiados ainda contam com a Colônia de 
Férias Chácara do Alto, um espaço paradisí-
aco, com piscinas, salão de jogos, campo de 

Para celebrar os 23 anos do Sindicato dos 
Servidores do Poder Judiciário do Estado 

da Bahia, o Sinpojud inaugura sua nova sede. 
Com 1.000m2, divididos em 23 salas para 
melhor atender os seus filiados e um auditório 
com capacidade para 200 pessoas. 

A nova sede do Sinpojud é mais uma con-
quista do sindicato e um presente para todos 
os filiados que acreditaram e continuam acre-
ditando nessa luta de mais de duas décadas. 

Para a presidente do Sinpojud, Maria José 
Silva, os filiados merecem o alto padrão da 
nova sede. “É uma categoria que já sofreu 
muito, então o que o sindicato puder fazer 
para ajudá-los e para proporcionar mais con-
forto, iremos fazer. Agora iremos ampliar a 
Casa de Passagem e investir em uma loja para 

Em comemoração aos 23 anos, 
Sinpojud inaugura nova sede

Patrimônio adquirido nos 23 anos do Sinpojud

Casa de Passagem do Servidor do Judiciário Frota de carros Gráfica Colônia de Férias Chácara do Alto

arrecadar mais verba e assim investir ainda 
mais no sindicato” explicou Zezé. 

Além de uma excelente estrutura física, a 
nova sede do Sinpojud contará com auditó-
rio, sala de atendimento ao servidor, estúdio 
de rádio e TV, equipamentos modernos, entre 

outros. Com uma localização privilegiada, a 
nova sede do sindicato poderá proporcionar 
um atendimento ainda mais ágil aos filiados. 

Desde que foi fundado, em 1991, o Sinpo-
jud já passou por três sedes, sendo a primeira 
uma sala alugada, a segunda comprada com 
muita dificuldade, mas com pouca estrutura 
física, e a terceira e última sede onde o sindi-
cato ficou por 18 anos. 

Essa é uma grande conquista para um sin-
dicato que iniciou sua fundação com apenas 
95 centavos na conta. Todo seu patrimônio é 
fruto de muito trabalho dos servidores que, 
há 23 anos, se reuniram em uma assembleia e 
decidiram criar a entidade que mudaria a his-
tória do judiciário na Bahia, o Sinpojud.

futebol society e muitos outros atrativos.
Todo esse patrimônio foi adquirido a 

partir da gestão de Maria José Silva, que 
administrou e investiu incansavelmente no 
Sinpojud. “Quando assumi a presidência do 
sindicato, não tínhamos praticamente nada 
no banco, hoje temos um patrimônio invejá-
vel para qualquer sindicato do país” come-
mora Zezé.
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