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Ciclos de Capacitação e 
Seminários PEC 59/13 

A Diretoria Executiva do Sinpojud está promovendo nas comar-
cas do interior, cursos de capacitação para analistas, técnicos judi-
ciário, oficiais de justiça e agentes de proteção ao menor. 

As comarcas de Irecê e Teixeira de Freitas foram as primeiras de 
2015 a serem contempladas com o curso, que segue a programação 
com o seminário sobre a PEC 59/13.                                          Página 7

   Notícias                      
•Secretaria convoca filiados para atualização 
cadastral
•Servidores ainda utilizam máquina de 
datilografia

                                                                    Página 3

 Artigo                       
•A crise do judiciário e a disputa de orçamento 

nos tribunais em todo o Brasil 
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 Curtas 
•Especialista defenderá oficiais de 

justiça e agentes de proteção         

•Julgamento do MS da GAE é 
suspenso pelo TJBA  
                                                                                                                                                                                                   

Dirigentes do Sinpojud 
compõe nova diretoria da Fenajud

Nova diretoria da Federação Nacional dos Servidores do Judi-
ciário nos Estados - Fenajud, eleita no último 13 de dezembro de 
2014, em Macapá-AP, conta em sua composição com diretores e 
membros do Sinpojud.

Diretoria estará a frente da Fenajud no triênio 2015/2018.
                                                                                                       Página 7

Nova diretoria foi empossoda no dia 11 de janeiro em BrasíliaDiretoria do Sinpojud dá inicio a seminário

Página 6
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EXPEDIENTE
Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia - Diretoria Executiva 2013/2016

Maria José Silva – Presidente | zeze@sinpojud.org.br 
Antônio Ribeiro - Jurídico | bhene@sinpojud.org.br 
Cristovam Lima - Finanças e Convênios | cristovam@sinpojud.org.br  
Luiz Carlos - Administração e Patrimônio | luizsales@sinpojud.org.br  
Sandra Melo – Secretaria | sandramelo@sinpojud.org.br
Jorge Cardoso - Mobilização e F0rmação | jorgedias@sinpojud.org.br 
Zenildo Castro - Imprensa | zenildo@sinpojud.org.br 
Maurício Souza - Assuntos Culturais e Desportivos | mauriciosouza@sinpojud.org.br 

Vânia Romilda – Assuntos Sociais | romilda@sinpojud.org.br 

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

EDITORIAL

O Jornal Tribuna Livre apresenta 
nesta edição as contas e pareceres do 
Conselho Fiscal do ano de 2014. 

Os dados apresentados apenas con-
firmam uma gestão de transparência e 
ética no decorrer da administração da 
Diretoria Executiva do Sinpojud.

Com a publicação da receita do 
Sinpojud, esta Diretoria propõe uma 
gestão participativa de seus filiados, 
trazendo-os como coadministradores 
de um sindicato que pertence a seus fi-
liados. 

A cada ano temos buscado nos apri-
morar utilizando recursos em beneficio 
desta categoria que encontra dificulda-
des na estrutura de um Poder que não 
investe no crescimento da categoria.

As contas do Sinpojud passam por 
uma rigorosa e criteriosa fiscalização 
dentro de um processo democrático e 
participativo: Conselho Fiscal, Conse-
lho de Representantes, Assembleia da 
categoria, além da publicação e divul-
gação no site e no jornal da entidade. 

O Sinpojud vem na contramão deste 
Poder. Onde não há cursos, o Sinpojud 
proporciona aos seus filiados a capaci-
tação necessária. Onde há injustiça, ali 
estamos oferecendo assessoria jurídica. 
Nos lugares onde não há visibilidade 
ali o Sinpojud se faz presente, apresen-
tando denuncias através da Imprensa e 
buscando soluções.

Há também aqueles que, em virtude 
da sobrecarga de trabalho, ou mesmo 
pelo assedio moral sofrido, apresentam 
problemas de saúde e o Sinpojud mais 
uma vez se faz presente oferecendo hos-
pedagem na Casa de Passagem, além de 
todo apoio necessário ao filiado.

No lazer, a Colônia de Férias é um 
ótimo patrimônio conquistado pelo fi-
liado. Onde num momento de confra-
ternização e diversão podem sentir-se 
motivados para enfrentar mais um dia 
de trabalho árduo no judiciário da Ba-
hia.

Portanto companheiros, nosso patri-
mônio maior são vocês, filiados do Sin-
dicato dos Servidores do Poder Judiciá-
rio do Estado da Bahia – Sinpojud. 

E muito mais temos a conquistar, 
basta termos a união da categoria como 
nossa principal aliada!

Por Maria José Silva “Zezé” - Pres. do Sinpojud 
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Dados cadastrais - Aviso !

SINPOJUD

A luta pelo aparelhamento 
dos cartórios baianos por par-
te do Sindicato dos Servidores 
do Poder Judiciário do Esta-
do da Bahia - Sinpojud  ainda 
está longe de chegar ao fim. 

A cada visita a uma comar-
ca do interior, ou mesmo con-
tato direto com um servidor, o 
Sinpojud se surpreende com 
retrocessos diante do sucatea-
mento das unidades judiciais 
baianas, principalmente nas 
comarcas do interior. 

Diversos servidores do inte-
rior da Bahia, na era da infor-
mática e em pleno século XXI, 
ainda trabalham com máqui-
nas de datilografia. Como é o 
caso do Cartório de Imóveis 
da  Comarca de Paramirim. 

Este sucateamento acarre-
ta na má prestação de serviço 

à sociedade, que por sua vez 
tem processos que se arrastam 
por anos para serem julgados.

O Sinpojud denuncia o des-
caso da mesa diretora do Tri-
bunal de Justiça da Bahia em 
não aparelhar os cartórios 
extrajudiciais que estão sob 
sua administração, nos quais 
atualmente se encontram em 
total abandono por parte do 
TJ. 

Fato que se faz inaceitável 
na medida em que esses car-
tórios são os que mais arreca-
dam e não têm a devida aten-
ção do Tribunal.

A Diretoria Executiva do 
Sinpojud exige providência 
imediata, no intuito de favore-
cer a sociedade e os servidores 
que são vítimas do descaso do 
Poder Público.

“Era da tecnologia”: servidores baianos 
ainda operam máquina datilográfica

Um ju-
d i c i á r i o 
epilético, 
h e r m é t i -
co, antide-
mocrático, 
que ex-
plora seus 
servidores 
e massacra 
o cidadão 

pela sua ineficiência e falta de 
estrutura. Eis algumas palavras 
que resumem a crise por que 
passa esse sustentáculo do es-
tado democrático de direito em 
nosso país nos dias atuais. De 
fundamental importância para 
a paz social, o Poder Judiciário, 
se vê afogado em uma crescente 
demanda do povo brasileiro em 
busca de amparo do estado nas 
contendas advindas da eferves-
cência social. Com a universa-
lização da informação, cada vez 
mais, o cidadão comum vai em 
busca de seus direitos, batendo à 
porta do judiciário. 

Segundo dados do Conselho 
Nacional de Justiça, sobre a evo-
lução da judicialização no país, 
temos 100 milhões de processos 
ativos atualmente. Considerando 
o último senso do IBGE, temos 
uma população de 202,7 milhões 
de habitantes. Some-se a isso 
que, via de regra, existe a figura 
do autor e do réu, o que signifi-
ca dizer que praticamente todos 
os brasileiros, têm um processo 
na justiça. Nós servidores, na 
condição de peça fundamental, 
para o bom funcionamento da 
máquina judiciária, que estamos 

no “olho do furacão” também so-
mos vilipendiados pela angústia 
de não atingirmos o nosso obje-
tivo, para o qual prestamos con-
curso e compromisso, que é o de 
servir bem a sociedade. 

Diante deste quadro desola-
dor, os servidores do judiciário 
nos estados, através da FENA-
JUD (Federação Nacional  dos 
Servidores do Judiciário nos Es-
tados), apontam soluções para 
essa problemática, através da 
luta pela valorização da nossa 
classe, a exemplo da PEC 59/13 
(estatuto único nacional), de au-
toria da Deputada Alice Portugal 
e do ex- Deputado Flávio Dino, 
apoiando a PEC 526/2010, que 
trata da democratização do Po-
der Judiciário, que nos confere 
o direito de escolher, pelo voto 
direto, os presidentes dos tribu-
nais. 

É clara e urgente a necessi-
dade do aumento de repasse de 
verbas para o poder judiciário, 
associada a boas gestões, que 
trate de forma equânime e jus-
ta, e de forma indistinta todas 
as peças que movem essa impor-
tantíssima máquina que é o judi-
ciário brasileiro. O SINPOJUD, 
através da sua diretoria e filia-
dos, está atento a estas proble-
máticas, encampando as lutas 
necessárias, combatendo todo e 
qualquer tipo de ataque aos nos-
sos direitos. Enfim, nosso com-
promisso é de lutar sempre por 
um judiciário de fato justo para 
todos e todas. Sem luta não há 
vitória meus colegas e minhas 
colegas! 

A crise do judiciário e a disputa de orçamento 
nos tribunais em todo o Brasil | Por Maurício Souza

A Diretoria de Secretaria do Sinpojud convoca seus filia-
dos pra atualização dos dados cadastrais. Lembrando que 
dados cadastrais desatualizados causam prejuízos aos 

filiados. Já os dados corretos e atualizados facilitam a confecção 
de declarações, certificados, envio de brindes, informativos e do-
cumentos. 

No caso de Ação Judicial, se os dados estiverem desatualizados, 
o filiado pode sofrer prejuízo. Já em caso de ação coletiva o filiado 
pode ficar de fora da ação e não obter os resultados almejados. Por-
tanto filiado, atualize-se!

 Atualizar os dados cadastrais é muito simples, basta o filiado 
entrar no portal do Sinpojud, através do endereço: www.sinpojud.

org.br, clicar no link RECADASTRA-
MENTO, imprimir a ficha, preen-
chê-la e encaminhar a ficha com os 
dados cadastrais atualizados, através 
dos correios com uma foto 3x4, para 
o endereço do Sinpojud, ou enviá-la, 
junto com a ficha de recadastramento 
e a foto 3x4 digitalizada para o email: 
secretaria@sinpojud.org.br.

Para mais informações ou qualquer esclarecimento o filiado pode 
entrar em contato através dos telefones: (71) 2109-3006, 2109-3013 
ou 2109-3016.

Servidor da comarca de Paramirim

Diretor Cultural e Desportivo
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Confira a prestação de contas 2014 
aprovadas em assembleia da categoria

CONTAS
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PARECERES FISCAIS

Pareceres fiscais das contas de 2014
Os membros do Conselho Fiscal do Sinpojud se reuniram nos 

dias 06 de junho, 05 de setembro, 05 de dezembro de 2014 e 28 de 
janeiro de 2015 para apurar as contas do sindicato, referentes ao 

período de 01 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014. 
Os Pareceres Fiscais já estão disponíveis no portal: 
www.sinpojud.org.br. Confira abaixo:
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PAUTA DE REIVINDICAÇÕES

Pauta de Reivindicações 2015
1  Pagamento do passivo de todas as substituições (técnico e 

analista) e diárias atrasadas;

2  Garantia de nomeação dos concursados de 2015 e convo-
cação dos que estiverem em cadastro de reserva tanto para a 
Capital quanto para o interior do Estado; 

3  Realização de novo concurso com vagas para os cargos não 
contemplados no certame de 2015; 

4  Implantar efetivamente a acessibilidade e o programa de 
ergonomia através da medicina do trabalho e equipamentos, 
conforme legislação específica em vigor; 

5  Adequação da indenização de transporte dos oficiais de jus-
tiça avaliador, agentes de proteção ao menor, psicólogas e assis-
tentes sociais, nos termos da Resolução 153 do CNJ, inclusive 
diferenciação quanto à natureza dos atos praticados; 

6  Cobrar do TJ o cumprimento da Res. 104/2010 do CNJ 
sobre a garantia de segurança nas unidades judiciárias; 

7   Regulamentação do plantão judiciário dentro dos parâme-
tros legais oferecendo as condições de segurança, infraestrutu-
ra, funcional e contrapartida pecuniária a título de hora extra; 
ressaltando na regulamentação a não inclusão de servidores dos 
juizados nos plantões, bem como a não existência do plantão re-
gional onde o colega deve sair da comarca sem nenhum retorno 
para os gastos e danos; 

8  Participação dos servidores que trabalham nos Cartórios 
Extrajudiciais nos emolumentos, bem assim outras gratifica-
ções e cursos a que fazem jus os demais servidores; 

9     Pagamento do auxílio transporte para o servidor que mora 
até 72 km e para aquele que teve sua comarca agregada e precisa 
se deslocar da origem para a sede; 

10  Carteira funcional para os aposentados; 

11  Garantir aos servidores de suas respectivas comarcas o di-
reito de relotação, em preferência à remoção, dos cartórios ex-
trajudiciais para os cartórios judiciais; 

12  Melhoria e ampliação dos serviços médicos prestados pelo 
TJ; 

13  Emenda à Lei 6677/94 para que se garanta horário espe-
cial aos servidores que tenham filhos/dependentes portadores 
de necessidades especiais; 

14  Valorização da função de Agente de Proteção ao Menor 
com o pagamento da GAE; 

15   Pagamento integral da reposição linear de 2015, retroati-
vo a janeiro conforme lei 6677/94; 

16  Garantia do gozo da licença prêmio integral e revogação 
do Decreto n° 473, de 30 de Julho de 2014, que limita a licença 
prêmio; 

17  Pagamento da CET aos dois membros da Unidade Gesto-
ra;

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

Especialista defenderá oficiais 
de justiça e agentes de proteção

Julgamento do Mandado de Segurança 
da GAE foi suspenso pelo Pleno

O mandado de Segu-
rança de nº 08-0023597-
32.2013.8.05.0000, impe-
trado pelo Sindicato dos 
Servidores do Poder Judi-
ciário do Estado da Bahia, 
que diz respeito à inclusão 
dos servidores que não fo-
ram contemplados com o 
pagamento da Gratificação 
de Atividade Externa (GAE), 
dos agentes de proteção ao 
menor, assistentes sociais, 

agentes de arrecadação judi-
ciária, motoristas, servidores 
que respondem por portaria 
de designação para o cargo de 
oficial de justiça avaliador e 
auditores, teve o julgado sus-
penso. 

A suspensão se deu devido 
pedido de vistas do desem-
bargador Roberto Frank. 

O Sinpojud aguarda que o 
MS seja incluído novamente 
na pauta do Pleno do TJBA. 

A Diretoria do Sinpojud es-
teve reunida, no dia 17 de mar-
ço, em Brasília, com o advoga-
do Rudi Cassel, especialista em 
defender oficiais de justiça e 
agentes de proteção ao menor, 
no âmbito estadual e federal, 
através de sindicatos de outros 
estados.

Indenização de transporte 
e plantão regional do 1º grau 
dentre outros assuntos de re-
levância para esses servidores 
foram discutidos durante a reu-
nião.

O especialista ficou de fazer 
um levantamento dos princi-

pais problemas desses servido-
res e dos que estão responden-
do por portaria de designação.

A Diretoria informa que as-
sim que o estudo for concluído 
e após a apresentação da pro-
posta será agendado um Se-
minário para que os oficiais de 
justiça avaliadores e agentes de 
proteção ao menor sejam infor-
mados sobre a referida propos-
ta.

Estiveram presentes na reu-
nião a presidente do Sinpojud, 
Maria José Silva ‘Zezé’ e os di-
retores Zenildo Castro e Antô-
nio Ribeiro ‘Bhené’.
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AÇÕES

Sinpojud inicia Ciclo de Capacitação e Seminários PEC 59/13 

A Diretoria Executiva do Sinpojud 
está promovendo nas comarcas do inte-
rior, cursos de capacitação para analis-
tas, técnicos judiciário, oficiais de justiça 
e agentes de proteção ao menor. 

As comarcas  de Irecê e Teixeira de 
Freitas foram as primeiras contempla-
das com o curso  de capacitação que se-
gue a programação com o seminário so-
bre a PEC 59/13. 

Os seminários têm o objetivo de levar 
informações sobre a tramitação da Pro-
posta de Emenda à Constituição 59/2013 
e esclarecer as dúvidas dos servidores 
sobre a PEC que propõe uniformizar as 
carreiras e procedimentos do judiciário 
estadual com o federal

Atualmente a PEC 59/2013 tramita 
no Senado, aguardando aprovação em 
segundo turno.

A estimativa é de que todas as cida-
des-polo sejam beneficiadas tanto com 
os cursos de capacitação, como com os 
seminários. 

Para o diretor de Assuntos Culturais 
e Desportivos, Maurício Souza, o debate 
é necessário para que os filiados enten-
dam o tema. “A diretoria do Sinpojud, 
entende que é necessário o debate con-
tínuo sobre o assunto, por isso iremos 
percorrer diversas comarcas duran-
te o ano para que os filiados conheçam 
e compreendam o significado da PEC 
59/2013”, declarou o diretor. 

A presidente do sindicato, Maria José 
Silva “Zezé”, declara: “Estamos ofere-
cendo os cursos de capacitação à oficiais 
de justiça, técnicos judiciários e agentes 
de proteção, buscando qualificar esses 
servidores para que atendam melhor a 
sociedade, contribuindo para um judi-
ciário melhor na Bahia. O Sinpojud está 
fazendo a sua parte”. 

Dirigentes do Sinpojud compõe nova diretoria da Fenajud

A nova diretoria da Fe-
deração Nacional dos 
Servidores do Judiciá-

rio nos Estados- Fenajud, eleita 
no último dia 13 de dezembro de 
2014, em Macapá-AP, conta em 
sua composição com diretores e 
membros do Sinpojud. 

Maria José Silva “Zezé” con-
tinua na Diretoria de Finanças 
e o diretor do Sinpojud, Zenildo 

Castro, assumiu como titular do 
Conselho Fiscal juntamente com 
o delegado sindical, Diego Diniz 
como conselheiro suplente.

O sindicalista mineiro, Luiz 
Fernando Souza (SERJUSMIG), 
assume a presidência da Fenajud 
no triênio 2015/2018.

A cerimônia de posse aconte-
ceu no dia 11 de janeiro em Bra-
sília. 

Servidores no curso de capacitação em Irecê

Posse da nova diretoria da Federação Nacional dos 
Servidores do Judiciário nos Estados - Fenajud

Foto: Reprodução/Fenajud

Nova composição da 
Fenajud

Diretoria Executiva - 
2015/2018

Presidente: Luiz Fernando 
Pereira Souza (Serjusmig);

Vice-presidente: Bernardino 
de Sena Fonseca (Sisjern);

Secretário Geral: Marcos An-
tônio Lemos Fabre (Sindjudi-
ciário/ES);

2º Secretário Geral: Israel 
Santos Borges (Sinjur/RO);

Secretária de Finanças: Ma-
ria José Santos da Silva (Sinpo-
jud/BA);

2º Secretário de Finanças: 
Ednaldo Martins Silva Oliveira 
(Sindjus/SE); 

Secretário de Assuntos Ju-
rídicos:Eduardo Maciel Nunes 
(Sinjap);

Secretário de Imprensa e 
Divulgação: Marcelo Ferreira 
(Sindjus/SE);

Secretário de Formação Sin-
dical: Job Miranda (Sinjap);

Secretário de Política Sindi-
cal: Roberto Eudes Fontenele 
Magalhães (Sindjustiça/CE);

Coordenador Regional Sul: 

(Sindjus/MS);
Coordenador Regional Su-

deste: Antônio Costa dos San-
tos Jr (Serjusmig); 

Coordenador Regional Cen-
tro-oeste: Sali Inês Hildebran-
do (Sindjus/MS);

Coordenador Regional Nor-
deste: Alexandre Lima Santos 
(Sisjern);

Coordenador Regional Nor-
te: Elias Ribeiro dos Santos 
(Sintjurr). 

Conselho Fiscal

1º Conselheiro Titular: Ze-
nildo Garcia Castro (Sinpojud/
BA);

2º Conselheiro Titular: Ma-
rilete Brito Nascimento (Sin-
jur/RO);

3º Conselheiro Titular: Re-
nilson Tonini da Silva (Sindju-
diciário/ES);

1º Conselheiro Suplente: 
João Maria da Silva (Sisjern);

2º Conselheiro Suplente: 
Diego Diniz Miranda;

3º Conselheiro Suplente: Jo-
nathas Augusto Apolônio Gon-
çalves Vieira (Sinjurr).

Seminário PEC 59/2013 em Teixeira de Freitas
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INTERIOR

Galeria de fotos

Seminário Teixeira de Freitas Curso  Teixeira de Freitas Comarca de Nova Viçosa Visita Comarca de Caravelas

Comarca de Prado

Comarca de IrecêCurso Irecê Comarca de Dias Dávila

Seminário Irecê

Comarca de Itanhém Comarca de Medeiros Neto Comarca de Prado

Curso Teixeira de Freitas Curso Irecê Seminário Irecê

Curso Teixeira de Freitas

A Diretoria do Sinpojud realizou, de janeiro a março de 2015, 
diversas visitas e eventos nas comarcas do interior do estado.  

Ciente da importância da presença do sindicato nas bases, a 
Diretoria tem ouvido as reivindicações dos servidores e conhe-
cendo de perto as necessidadades de cada comarca. 

O objetivo é que até dezembro, mais comarcas sejam visita-
das pela Diretoria. Além disso, o Sinpojud também irá promo-
ver cursos e seminários nessas comarcas, afim de levar capaci-
tação profissional aos servidores. 

Confira abaixo algumas fotos das comarcas visitadas.


