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VI Consejud

“Judiciário humanizado: garantia da cidadania”
O VI Congresso dos Servidores do Poder Judiciário Estado da Bahia será realizado de 09 a 12 de julho em Salvador e
contará com a participação de palestrantes renomados.
O objetivo do Consejud, que acontece a cada três anos, é
de debater questões específicas da categoria, as condições
de funcionamento dos serviços públicos, o programa de trabalho do sindicato, além de deliberar políticas de atuação
do Sinpojud.
Confira a programação completa em nosso jornal!
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Durante a Assembleia da categoria, o Regimento do VI Consejud foi votado e
aprovado. Além disso, 10 delegados foram eleitos para o Congresso. Participam do
Consejud, delegados eleitos, delegados sindicais, observadores e convidados.

Pensionistas já recebem
salários atualizados após
ação do Sinpojud

Página 4

2
EDITORIAL

OPINIÃO

Dados cadastrais - Aviso !

Por Maria José Silva “Zezé”

Estamos caminhando para a realização de mais um Congresso dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia – VI Consejud. Como
presidente desta entidade renomada
e representante da categoria do judiciário baiano, ressalto a relevância
deste evento, onde durante três dias
teremos a oportunidade de analisarmos os acontecimentos dos últimos
anos e de traçar diretrizes futuras.
Não medimos esforços para que
durante este Congresso possamos
nos superar e levantar debates, discussões e finalizar com moções e teses.
É com esse propósito que o Sinpojud preparou uma programação com
temáticas atuais e dinâmicas para receber os servidores.
Com o tema “Judiciário humanizado: garantia da cidadania”, pretendemos trazer dias melhores para os
servidores do judiciário e consequentemente para a população baiana,
que sofre com o caos instalado no Poder Judiciário e na maioria das vezes
o servidor é responsabilizado.
É com muita satisfação que apresento o Jornal Tribuna Livre deste
mês, o informativo do Sindicato dos
Servidores do Poder Judiciário do
Estado da Bahia – Sinpojud. Referência de sindicato em todo o Brasil,
o Sinpojud acumula 24 anos de experiência e de trabalho em prol de seus
filiados.
Desejo a todos uma boa leitura,
sempre lembrando que o Sinpojud
somos nós!
Avante Companheiros!

Atenção filiados, atualizem seus dados cadastrais no portal www.sinpojud.
org.br no link “atualização cadastral”,
localizado ao lado esquerdo da página
inicial do portal do sindicato.
A Diretoria de Secretaria do Sinpojud,
representado pela diretora Sandra Melo,

ressalta que é importante que os servidores estejam com seus dados cadastrais
atualizados, para recebimento de correspondências, envio de brindes, informativos, enfim, todo o material necessário
para manter uma boa comunicação entre
filiados e Sinpojud. “Insistimos na atualização cadastral dos filiados, pois muitas vezes temos dificuldade para manter
contato e enviar correspondências. Por
isso, pedimos aos servidores que atualizem as informações em nosso site ou entrem em contato conosco. A atualização
é rápido e fácil e com os dados atualizados, o filiado só tem a ganhar” explica a
diretora Sandra Melo.
Para mais informações, os servidores
podem entrar em contato com o setor
responsável através dos telefones: (71)
2109-3006 ou 2109-3016 ou através do
email secretaria@sinpojud.org.br.

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) – Jornalista e Coord. 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
Gráfica LuriPress - 7.000 mil exemplares - Distribuição Gratuita. Informativo do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia (Sinpojud) - Editado sob a
responsabilidade da Diretoria Executiva do Sinpojud - Edição finalizada 06/07/2015.
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Sinpojud não é diretoria; sou eu, somos todos nós
Com muito
orgulho de fazer
parte da família SINPOJUD,
sinto-me no dever de externar
meus sinceros
agradecimentos
e imensuráveis
elogios pelos esforços despendidos por todos
os funcionários,
professores, Diretores e presiLady Patrícia – Suplente De- dência do nosso
legacia Regional de Jequié
sindicato, envolvidos na organização do curso e do seminário, ocorridos no último dia 19 de junho
do corrente ano. Foi realmente um sucesso,
todos os colegas que participaram ficaram
satisfeitos tanto com os conteúdos explanados, como com a organização e a iniciativa
do SINPOJUD em realizar eventos deste nível nas Regionais das Comarcas do interior.
Aproveito a oportunidade para colocar

a importância desses eventos no judiciário
baiano como o todo, principalmente nas Comarcas do interior, tão desprovidas de capacitação e atenção do Tribunal de Justiça.
Apesar de já ter ouvido de colegas preocupados com discursos eleitoreiros e com os seus
próprios interesses, que o Sindicato “anda
gastando dinheiro em vão com seminários”.
Não foi o que presenciamos aqui em Jequié,
o que vimos foi um sindicato fazendo o papel, com excelência, que seria do Tribunal
de Justiça da Bahia.
Mas agora precisamos fazer muito mais.E
a diretoria tem a consciência de que um Sindicato se tornará mais forte e eficiente, se
contar com a participação dos filiados.Não
conseguiremos avançar sem a colaboração
de todos.Nossa luta é constante pelo fortalecimento da nossa categoria.Por isso,a cooperação de todos e todas é imprescivel para
resgatar o servidor que somos,combater os
abusos e desrespeitos nos locais de trabalho e no Tribunal de Justiça como o todo.
Porém,sempre digo:sem sindicato e união
não seremos fortes, devemos cobrar/criticar participando e não criticando sem fazer

Diretoria visitou mais de 50%
das comarcas baianas
Professor Danilo Santana ministrando
para servidores da Comarca de Jequié

O objetivo da Diretoria Executiva do Sinpojud,
idealizadora do projeto, é
de que até o final de 2015
tenham visitado todas as
cidades-polo do estado. Até
o momento 50% destas já
foram contempladas com o
curso de capacitação e o seminário PEC 59/2013.
Além de esclarecer os
servidores
do
interior
quanto a importância da
Proposta de Emenda à
Constituição (PEC 59/13),
que propõe criar o Estatuto
Nacional do judiciário e que
tramita atualmente no Se-

nado Federal, os servidores
também são beneficiados
com cursos de capacitação para oficiais de justiça,
agentes de proteção ao menor, técnicos e analistas judiciários. O conteúdo abordado pelos professores é de
extrema importância para
os servidores, que através
da capacitação podem oferecer um serviço de qualidade à população. Além
disso, todo o conteúdo dos
Cursos estão disponibilizados no link “Curso de Capacitação”, no portal www.
sinpojud.org.br

nosso papel enquanto servidor e filiado.
Com pesar, nós servidores da regional de
Jequié, queremos lamentar a atitude do Tribunal de Justiça de não suspender o expediente em tais Comarcas para que todos os
servidores pudessem se fazerem presentes.
Foi lamentável, muitos colegas desejaram
e não puderam participar, mesmo sabendo
que o ganho maior seria da população e do
próprio TJ.
Parabenizo a todos os filiados que participaram. Quero, em especial, destacar a presença dos colegas lotados em outras Comarcas da regional que saíram de suas casas, do
convívio de suas famílias e se fizeram presentes.
Com muita altivez e esperança, tive o prazer de assistir colegas, veteranos e aprendizes, entoando palavras de agradecimentos e
felicitações repetindo o refrão “SOMOS TODOS SINPOJUD”.
Uma homenagem da Delegacia Regional Sindical de Jequié,
a pedido da maioria dos filiados
da nossa regional.
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Denúncia: Servidores trabalham em condições precárias

O

s servidores dos Cartórios de
Registro Civil de Paripe e Periperi denunciaram ao Sinpojud as
más condições de trabalho que são
submetidos a enfrentar no cotidiano. Com base na denuncia, o diretor
do Sinpojud, Zenildo Castro visitou
os dois cartórios e constatou a falta
de condições que esses servidores
trabalham.
Armários completamente enferrujados, pisos quebrados, infiltrações
subterrâneas, banheiros sem
ventilação e com vazamentos. O
descaso é tanto que os servidores
receberam do TJ um condicionador de ar novo, que se encontra
encaixotado há dois anos, pois
nenhum técnico foi enviado para
a instalação do aparelho, mesmo
já tendo sido enviado dois ofícios
solicitando o serviço.
Além dos problemas na estrutura física do prédio, onde
funcionam os dois cartórios, os

Pensionista já recebem salários
atualizados após ação do Sinpojud
O Sinpojud ingressou com
ação judicial para reaver a situação de pensionistas do judiciário, para que os mesmos
venham a receber as pensões
com os valores atualizados.
A ação judicial foi ingressada com o objetivo de corrigir
as injustiças que esses pensionistas estão sendo penalizados
pelo Estado da Bahia, recebendo valores irrisórios, incapazes de atender as necessidades
básicas, como alimentação e
saúde para a sobrevivência de
sua família.
As ações estão sendo ingressadas na justiça por grupos de
5 pensionistas por vez. Ate o
momento 35 grupos já tramitam na justiça e muitos já tiveram seus vencimentos atualizados.O Sinpojud informa
que essa é mais uma conquista
NÚMERO

AÇÃO

Mandado de Segurança
0023597-32.2013.8.05.0000
do Pagamento GAE
0010262-48.2010.8.05.0000

Mandado de Segurança
dos 18%
MS de Indenização da
Licença Prêmio para apo-

0034136-26.2012.8.05.0001 sentados há mais de 5 anos,

que o TJ se recusa a pagar

para a categoria dos servidores, que em vida prestaram relevantes serviços ao judiciário
baiano com dedicação e zelo
e merecem ver suas famílias
amparadas e não desprezadas
pelo estado.Mais uma vez a
atual gestão do Sinpojud prova
para a categoria que tem compromisso e que jamais esteve
inerte diante das injustiças e
dos interesses de seus filiados.
A Diretoria Executiva do
Sinpojud convoca todos os
pensionistas que ainda recebem suas pensões desatualizadas para entrarem em contato
com o Departamento de Aposentados e Pensionistas, através do tel. (71) 2109 3020 ou
pelo email: flavia@sinpojud.
org.br
Confira outras ações do jurídico abaixo:
TRAMITAÇÃO
Em pauta para julgamento no
Tribunal Pleno do TJBA
Pagamento Já atualizado. O retroativo está
sendo negociado com TJBA. Os autos principais
se encontram no TJ aguardando julgamento do
recurso ext. com agravo. Relator: Teori Zavascki
Interposto recurso especial. Houve contrarazões Relator 2° vice-presidente

computadores são sucateados
e muito antigos. Os servidores
ainda relataram que a internet
é muito lenta e que constantemente ficam sem acesso à rede,
impossibilitando-os de atenderem a população local.
Para o diretor Zenildo essa situação é inadimissivel nos cartórios extrajudiciais administrado pelo TJBA, porém ocorre
na maioria das unidades judiciais do estado e justifica: “o
TJBA arrecada milhões com as
custas cartorárias e não investe
nos cartórios”.
Na ocasião, Castro levou à
Corregedoria Geral da Justiça,
no dia 02/06, fotos do local,
bem como oficializou um Pedido de Providências, mas até o
momento, de acordo com informações de um servidor lotado
num desses cartórios, a situação
“continua como antes no quartel
de Abrantes”.

VI CONSEJUD
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MP 664 e 665 propõem alterações na
Legislação Previdenciária
A Medida Provisória 664/2014, que
propõe mudanças
significativas na legislação previdenciária brasileira foi
sancionada pela presidente Dilma Rousseff, no último dia
17 de junho, agora a
MP foi convertida na Lei 13.134/2015 e restringe o acesso da
população a uma série de benefícios fornecidos pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Esta medida se aplica tanto
para o setor público quanto para o setor privado. As mudanças
atingiram principalmente o benefício da pensão por morte, mas
também o auxílio-reclusão, o auxílio-doença, além do segurodesemprego.
A MP 665/2014, também sancionada pela presidente na
mesma data, versa sobre alterações diretas ao benefício do seguro-desemprego, objetiva diminuir a quantidade de pessoas
aptas a receber tal benefício, vez que alterou os prazos mínimos
de carência necessários para habilitação aos valores do citado
seguro.
A partir da vigência da Lei, passa a ser necessário ter recebido ao menos 18 meses de salários nos últimos 02 anos para
primeira solicitação, 12 meses nos últimos, 16 meses para segunda solicitação e em cada um dos seis meses imediatamen-

te anteriores à dispensa para as demais solicitações e não mais
ter recebido apenas salários nos últimos 06 meses anteriores à
dispensa, como anteriormente se permitia. Isso especificamente
para o Setor Privado.
A Diretoria Executiva do Sinpojud critica essa Medida Provisória 664/2014 e 665/2014 e considera-as um retrocesso dos
Direitos Sociais consagrados na Constituição Federal de 1988.

Tabela de duração das pensões
De acordo com a MP, a tabela de duração das pensões aos
cônjuges, fixando como base a idade, e não a expectativa de vida
dos pensionistas, fica da seguinte forma:
•
•
•
•
•
•

3 anos de pensão para cônjuges com menos de 21 anos de
idade
6 anos de pensão para cônjuge com idade entre 21 e 26
anos
10 anos de pensão para cônjuge com idade e entre 27 e 29
anos
15 anos de pensão para cônjuge com idade entre 30 e 40
anos
20 anos de pensão para cônjuge entre 41 e 43 anos
Pensão vitalícia para cônjuge com mais de 44 anos

Propostas de Emenda à Constituição
PEC 59/2013

A Fenajud protocolou ofício na
Secretaria da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado,
solicitando a juntada ao projeto do
parecer do jurista, Gilberto Bercovici, sobre a constitucionalidade de PEC 59, que trata do Estatuto Único dos trabalhadores
da justiça nacional. Caso seja aprovada e sancionada pela presidente Dilma Rousseff, ficará a encargo do Supremo Tribunal
Federal (STF), a criação de um Estatuto Nacional do Judiciário.
De autoria da deputada federal, Alice Portugal (PCdoB/BA) e
do ex deputado, Flávio Dino (PCdoB/MA), a proposta chega até
o Senado com o esforço de diversas mobilizações promovidas,
principalmente pela presidente do Sinpojud, Maria José Silva
‘Zezé’, também à frente da federação dos Servidores nos Estados
(FENAJUD), e da categoria do judiciário baiano, que desde sua
criação, à época nomeada por PEC 190 no ano de 2008, inúmeras delegações se dirigiram à capital federal, visitando gabinetes
dos deputados e tendo como resultado a aprovação da PEC no
Congresso Nacional.

PEC 526/2010

De autoria do deputado Vicentinho (PT/SP), a Proposta de Emenda a Constituição 526/2010 propõe as eleições diretas nos tribunais.
A referida PEC acrescenta no artigo 96 da Constituição a garantia da
participação, por meio de voto direto, dos servidores ocupantes de
cargo de provimento efetivo e dos juízes de direito em seus quadros
de pessoal, nos termos definidos pelos respectivos regimentos internos a escolherem os integrantes dos órgãos diretivos responsáveis
pela administração dos tribunais de Justiça brasileiros. Atualmente, a PEC 526 tramita no Congresso Nacional aguardando entrar em
pauta e ser aprovada. A participação dos servidores na escolha dos
dirigentes dos Tribunais será um marco da implantação da democracia nos tribunais do país. O presidente da Fenajud entrou com pedido
direcionado ao relator da PEC 526/10, no Congresso Nacional para a
realização de uma audiência pública. Também a PEC 187/2012, que
garante o direito a voto direto à juízes para escolha nos Tribunais
baianos também tramita no Congresso e encontra apoio dos deputados e da Fenajud. O deputado federal Paulo Freire (PR/SP), está
à frente da Comissão Especial. A Comissão de Constituição e Justiça
(CCJ) admitiu a matéria em outubro de 2014. Até o momento o estado de Roraima já adotou as eleições diretas no Tribunal de Justiça.
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Social
Diretoria Social entrega donativos à instituição de caridade
A Diretoria de Assuntos
Sociais do Sinpojud, Romilda Lima, acompanhada da
funcionária do setor, Cristina
Menezes, visitaram no dia 26
de junho, instituições de caridade. O objetivo foi entregar
os donativos arrecadados pelo
Sinpojud, durante o Forrojud 2015, que
aconteceu no
dia 12/06, no
Clube Espanhol da Bahia. O projeto fi idealizado pela funcionária
do Sinpojud, Maiana Mota.
Os filiados que compareceram ao evento
doaram alimentos não perecíveis, bem como
cobertores e roupas. Romilda e Cristina não
puderam se conter de tanta alegria ao perceber a satisfação das pessoas carentes que fo-

ram contempladas com os donativos.
As instituições de caridade
foram as seguintes: Lar Irmã
Maria Luiza, Abrigo Santo
Antônio, Hospital Martagão
Gesteira, Auxilio Fraterno no
Queimadinho e na Comunidade
Campinas de
Pirajá.
A Diretoria
de
Assuntos
Sociais agradece a todos que
colaboraram!

“Pois tive fome e me destes de comer; tive sede e me destes de beber”.
Jesus Cristo (Mateus 25:35)

Alagoinhas
Sinpojud participa de Audiência Pública promovida pela OAB
A diretoria de Assu ntos Culturais e
Desportivos, representada pelo diretor Maurício Souza, participou no
dia 26 de junho, de
uma Audiência Pública,
promovida
pela OAB - Seccional Alagoinhas, na
Câmara de Vereadores do município.
Na ocasião, foram
discutidas questões
que afligem o judiciário baiano, em
especial as péssimas condições da prestação jurisdicional
na Comarca de Alagoinhas e região.
Durante a audiência foram decididas ações como a
criação do grupo permanente de trabalho, composto por
integrantes da OAB e Sinpojud; o requerimento junto ao

TJBA, acerca das reivindicações para melhoria da estrutura da Comarca; o requerimento junto ao CNJ, no sentido de compelir o Tribunal baiano para que se cumpra
a LEI Nº 11.047 DE 21 de maio de 2008. Assim como
em caráter de urgência um plano de ação sustentável nas
comarcas da Bahia. E a promoção de ações publicitárias,
para informar a população, da situação caótica que vive
o Poder Judiciário em nosso estado.
Para o diretor do Sinpojud, a participação do sindicato
em audiências desse âmbito, é importante e necessária
para as conquistas dos servidores do judiciário baiano.
“Entendo que ações como essa são o caminho para pressionar o TJBA a gerir melhor a máquina judiciária. Não
podemos esmorecer, e achar que essa situação é normal,
pois não é. O judiciário lida com algo muito precioso que
é a justiça e justiça tardia, ou até mesmo a falta dela,
não é justiça. O Sinpojud, sempre esteve nos fóruns de
debates e nas lutas que visem transformar para melhor a
realidade do judiciário e em especial dos nossos colegas
servidores” declara Maurício Souza.
Além do Sinpojud, participaram da audiência pública
o presidente da OAB – BA, Dr. Luiz Viana, representantes da sociedade civil e políticos da região.
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Plano de Cargos e Salários será concluído em julho
Diretoria já estuda apresentar minuta do novo
PCS ao Tribunal
José Silva relembra a trajetória salarial dos servidores
nesses 30 anos de serviço público e destaca: “O PCS foi
uma conquista da categoria, que unindo forças ao sindicato conseguiu ter um ganho salarial importante nos
últimos anos”.
A presidente ainda completa que já está com um especialista contábil fazendo os cálculos para a elaboração
do novo PCS da categoria, que supra as expectativas dos
servidores. Ela afirma que não medirá esforços para que
o novo PCS supere os anteriores e venha a corrigir algumas falhas deste último.
O objetivo é que o novo PCS garanta a permanência
em 2008.
dos direitos já conquistados; diminua a discrepância enA Diretoria Executiva do Sinpojud está em fase de ela- tre os vencimentos dos cargos de técnicos para analisboração e Minuta de Projeto de Lei para ser apresenta- tas judiciários, valorizando a carreira e corrija falhas do
do ao Tribunal de Justiça da Bahia. A presidente, Maria PCS anterior.
O Plano de Cargos e Sa lário da
categoria do judiciário baiano, Lei
11 170/2008, será
concluído em julho
deste ano. A categoria irá receber os 5%
de reajuste no mês
de julho, referente
à última parcela do
PCS, que teve inicio
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