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Em momento de eleição, o que se des-
taca são as estratégias políticas. Poucos
são os que “dão a cara à tapa”, os que
estão diante de uma eleição e que mes-
mo assim defendem os direitos das mino-
rias e não cedem e abandonam o barco
por interesses  meramente políticos, an-
gariando prestígio. Pois, para nós do
Sinpojud o que importa são os direitos da
categoria e não visibilidade eleitoral.

Esse fator tem sido constante na trajetó-
ria da atual diretoria do Sinpojud. Ao con-
trario de posicionamentos individualistas,
que apenas visam seus próprios  objeti-
vos. Nós do Sinpojud, (funcionários, dire-
tores e filiados) “suamos nossas camisas”
para defender os interesses dos menos fa-
vorecidos e esquecidos por um Poder Ju-
diciário que necessita de mudanças.

O que se constata nesta atual diretoria,
é um caminho de lutas e conquistas. Uma
diretoria que contesta decretos e sanções
que prejudiquem os servidores. Não cru-
zamos os braços diante de decisões au-
toritárias. Questionamentos, combates e
conquistas. Estas são as nossas carac-
terísticas sindicais, como deve ser num
sistema democrático.

“É quando menos se crê
em milagres que os povos

os exigem dos que governam”
Fonte: “Máximas”

Autor: Maricá, Marquês

*Por Bianca Moreira

Portanto, avante servidores!
 A luta continua!

A Campanha Servidor Cidadão,
promovida pelo Sinpojud, está sen-
do divulgada em Busdoor, pela cida-
de de Salvador. São 40 ônibus com
o slogan “O Sinpojud defende
seus direitos e cobra os seus de-
veres”. Nesta fase de veiculação
temos o objetivo de ganhar visibili-
dade, no intuito de mobilizar a cate-
goria para a questão ética do servi-
ço público no Judiciário Baiano.

Contamos com vocês, para que o
conteúdo desta Campanha seja as-
similado por todos, pois assim esta-
remos contribuindo para a melhoria
e dignidade no Judiciário.

A Campanha Servidor Cidadão

Faça sua parte, seja um Servidor Cidadão!
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Turma
recursal

Servidores reclamam das
condições de trabalho

Um verdadeiro absurdo! Foi o que constatou
o diretor do Sinpojud, Sérgio Murilo, durante
uma visita aos servidores da turma Recursal.
As condições de  trabalho dos servidores da
Turma Recursal, localizada no 5º andar do
Fórum Ruy Barbosa são precárias. Neste lo-
cal são reavaliados os processos vindos de
primeira instância.

Atualmente, cerca de 40 funcionários e 15 juí-
zes trabalham durante os dois turnos para ten-
tar atender a demanda. Para se ter uma idéia
da sobrecarga de trabalho desses servidores,
uma média de 150 processos são distribuídos
entre 15 juízes.

De acordo com denúncia feita por uma funcio-
nária da Turma Recursal, que preferiu não se iden-
tificar, as péssimas condições de trabalho  que

são submetidos, já tem como conseqüência 80%
dos funcionários com problemas respiratórios e
de pele. Carpetes mofados; falta de ventilação;
acumulo de processo, devido à falta de funcio-
nários para suprir a demanda, além de pouco
espaço físico, demonstram o descaso do tribu-

nal para com esses servidores.
A funcionária também revelou que há 4 anos,

a Junta médica entrou com um processo junto
ao IPRAJ para a retirada do carpete da sala, e
nada foi feito. “até os juízes reclamam”, desa-
bafou a servidora.

Comarca de Bom Jesus da Lapa
A presidente do

Sinpojud, Maria José
Silva “Zezé”, a direto-
ra Sandra Melo e o
diretor da Fenajud,
Josafá Ramos visita-
ram a Comarca de
Bom Jesus da Lapa
no dia 20 de julho.

Na ocasião, cons-
tataram diversos pro-
blemas estruturais, dentre eles
os livros de registro, que se en-
contram em péssimas condi-
ções de armazenamento e ma-
nuseio. Além disso, os servido-
res do cartório ainda trabalham
com máquina de datilografia.

Comarca de Barreiras
No dia 03/08, a Presidente do Sinpojud, Zezé, a Diretora Sandra

Melo e o Diretor da Fenajud, Josafá Ramos estiveram na cerimô-
nia de inauguração do Fórum da Comarca de Barreiras, que foi
uma reivindicação do Sinpojud ao Tribunal de Justiça.

No mesmo dia à noite participaram do Seminário  na Câmara de
Vereadores, onde estavam presentes, a Vice-presidente do TJ,
Des.ª Lealdina Torreão, a Corregedora do Interior, Des.ª Maria José
Sales Pereira e o Superintendente do IPRAJ, Dr. Pedro Vieira.

Nos dias 23 e 24 de julho,
o Sinpojud proporcionou aos
servidores dos cartórios ex-
trajudiciais, um encontro em
parceria com a Anoreg-Br. No
primeiro dia o vice-presiden-
te da Anoreg, Mauricio Leo-
nardo, ministrou um curso de
certificação digital e no dia 24
o encontro foi abrilhantado
com palestrantes renomados
falando sobre privatização.

Os palestrantes que esclareceram as dúvidas dos servidores sobre a
privatização dos cartórios extrajudiciais foram os seguintes: Dr. Rogério
Barcelar (Presidente da Anoreg-Br), Cláudio Marçal (Sec.Geral do IEPTB),
Luiz Geraldo Silva ( Pres. Anoreg-PE), Ary de Lima(Dir. Anoreg-BR), Jor-
ge Jonczyk (Pres. da IRPEN e Funarpen), José Maria Siviero (Pres. do

IRTDPJ-BR), Helvécio Castello (Pres. do
IRIB), Adalto Tomaszewski (Advogado),
Dr. Joselito Miranda (Juiz Corregedor).

Temas abordados: A atuação ins-
titucional da Anoreg-Br e do Sinpojud;
A atuação Política da atividade notarial
e registral; O registro Civil de pessoas
naturais e os novos modelos das certi-
dões; O registro de títulos e documen-
tos de pessoas jurídicas; O protesto de
títulos e legislação vigente; Os regis-
tros públicos no contexto atual e o Pro-
grama Minha Casa, minha vida.

Encontro dos extrajudiciais
SINPOJUD E ANOREG-BR

Acumulo de processos sobrecarregam servidores da Turma Recursal

Diretoria do Sinpojud e Fenajud com
servidoras de Bom Jesus da Lapa

Livros de registro em más condições
de armazenamento e manuseio

Autoridades esclarecem duvidas sobre privatização

Vice-presidente da ANOREG - BR
ministrando curso de capacitação digital
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Entrevista com a
diretora Sandra Melo

Tribuna Livre – Como você ingressou no Poder
Judiciário?
Sandra Melo – Fiz concurso em 1986 e fui nomeada em
1987. Na época quem nomeava era o Governador. Sou
escrevente de Cartório, ingressei na Vara Civel e depois
pedi remoção para o Cartório de Títulos e Documentos.

TL – Fala um pouco da sua família e de sua cidade natal?
SM – Sou de Ilhéus, Bahia. Tenho 6 irmãs e um irmão. Estou
divorciada, tenho 2 filhos maravilhosos, ambos já casados.

TL - Como você entrou para o Sindicato?
SM – Entrei no Sindicato como filiada, pois quando entrei
para o Judiciário percebi que precisava de alguém que
cuidasse dos meus interesses profissionais e que eu
confiasse. Sempre vi o Sindicato como uma mãe que se
une aos seus filhos para defendê-los, orientá-los e instruí-
los. Sempre participei dos movimentos do Sindicato e das
Assembléias e em 2007 fui chamada para compor a chapa
e fazer parte da Diretoria do Sinpojud. Desde então aprendi
muito, nem tenho como dizer o quanto aprendi.

TL - Que proposta você acha importante para a
próxima eleição?
SM – Acho que é a continuação das negociações da pauta
de reivindicações da categoria, que estamos lutando, além
de tantas outras questões que surgiram. O importante é
não deixar de lado o caminho que estamos seguindo, até
conquistar as metas da categoria. Acho importante manter
essa gestão, e fazendo uma analogia, podemos dizer que
essa questão pode ser comparada a um bolo, que a própria
pessoa que começou a fazê-lo deve colocar os ingredientes
e fazer ela própria até desenformá-lo, pois se outro for dar
continuidade corre-se o risco de solar, não dar certo.

TL - Qual a sua maior alegria durante a sua gestão no
Sindicato?
SM – Saber que estou num posto que posso ajudar muita
gente da nossa categoria, além de todo o meu aprendizado.

TL - E a sua maior decepção?
SM – Fico triste em perceber que apesar de todo esforço
e dedicação, quase que integral, recebemos de alguns
a ingratidão.

TL - Deixe uma mensagem para os filados do Sinpojud.
SM – Minha mensagem é para os filiados e não filiados, pois somos
todos servidores do judiciário e o Sindicato luta por toda a categoria.
Peço aos colegas que façam uma reflexão profunda do que foi o sindicato,
do que é atualmente e do que poderá ser. Zezé tirou o sindicato da
precariedade e o transformou num sindicato forte. Porém, precisamos de
união para conquistar muito mais.

 Sandra Melo

“Sempre vi o Sindicato como uma mãe,
que se une aos seus filhos para defendê-los,

orientá-los e instruí-los”
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Aviso aos administradores de Fóruns
Ao termino do expediente, favor deixar o fax ligado no automáti-
co, pois assim poderemos enviar as informações do Sindicato
com maior rapidez. Se acaso houver mudança no número do fax,
avisem imediatamente à secretaria do Sinpojud.

Sobre substituições
Os servidores que não informaram nos seus processos, as datas de revogação das porta-
rias antigas, ou que enviaram de forma equivocada, estão sendo notificados pela Comissão
de Substituições para que regularizem suas situações.
Quem não recebeu a referida notificação deve ficar despreocupado, pois os cálculos já
estão sendo realizados.
A diretora do Sinpojud, Jaciara Cedraz, membro da Comissão de Substituição, informa que os
atendimentos por telefone e pessoalmente estão suspensos para não atrasar ainda mais os
cálculos. Qualquer informação ou dúvida será esclarecida pelo e – mail: social@sinpojud.org.br

Aposentados e Pensionistas
O Governo do Estado insiste em descumprir o que determina a Lei 6.915/95, que trata da
integralidade da pensão com relação aos vencimentos do ex- servidor. O pensionista deve
receber o valor da sua pensão igual ao salário do servidor, se vivo ele fosse.
O trabalho que estava sendo feito no IPRAJ, para a atualização do banco de dados da
SAEB, já foi concluído. Com base na conclusão deste trabalho é que o Sinpojud está convo-
cando todos os aposentados e pensionistas para participarem do II Encontro de Aposen-

tados e Pensionistas, que será realizado no dia 30 de setembro, às 14h, no Auditório do
Sinpojud. O tema do encontro é Combatendo a inatividade. Participe!

Um absurdo
Os automóveis que atendem a 2ª Vara da
Infância e Juventude estão circulando
sem licenciamento atualizado e sem se-
guro obrigatório. Pode Senhor Juiz?

Quem paga o pato?
Os cartórios extrajudiciais estão com acu-
mulo de serviço, por falta de servidores.
Os servidores dos cartórios de Ilhéus e
São Desidério estão atendendo a popula-
ção com apenas 2 funcionários cada um,
que realizam jornada dupla de trabalho.

Aumenta a jornada, mas o salário...
O CNJ determinou que o servidor traba-
lhasse 40h semanais, o correspondente
a 8 h/dia, mas esqueceu de completar o
salário. A Organização Internacional do
Trabalho (OIT), diz que quando tem au-
mento de trabalho deveria haver aumento
de salário. O CNJ não tem o direito de
declarar inconstitucionalidade de lei vigen-
te, apenas o STF em processo de ADIN
(Ação Direta de Inconstitucionalidade).

O CNJ determinou no dia 05/08
um prazo de 30 dias para a
extinção do IPRAJ. Na autarquia,
atualmente trabalham 349 servido-
res concursados e 97 de cargos
comissionados.

O Instituto Pedro Ribeiro de Ad-
ministração Judiciária (IPRAJ) foi
criado pelo Des. Jorge Figueira,
Presidente do TJBA entre os anos
de 1984 e 1986, com o objetivo de
solucionar os problemas de gestão
dos serviços auxiliares do TJBA.

A presidente do Sinpojud, Zezé,
preocupada que o Tribunal perca
sua independência, passando as-
sim a depender do Poder Executi-

A extinção do Ipraj
vo para conseguir mobiliário, equi-
pamentos e outras necessidades
administrativas, lamentou: “Isso
seria um retrocesso, estaríamos
jogando fora tudo aquilo que foi con-
quistado. Até mesmo o Ticket que
vem da verba de custeio ficaria a
encargo do Governo” desabafou a
presidente do sindicato.

Zezé protocolou um ofício à Pre-
sidente do TJBA, solicitando infor-
mações antecipadas sobre qual-
quer decisão que fosse tomada a
esse respeito. Além disso, encami-
nhou um ofício ao CNJ, pedindo a
prorrogação do prazo de 30 dias,
para 180 dias.

A Presidente do TJ, Des.ª Silvia
Zarif, por sua vez, publicou a por-
taria no DPJ, instituindo a Comis-
são Oficial de reestruturação, na
qual fazem parte Zezé e Bete.

Foi elaborada uma minuta do Pro-
jeto de lei que extingue a autarquia
e apresentado às diretorias dos
sindicatos, no qual Zezé e Bete
não tiveram nenhuma participação.
Os dois sindicatos não aceitaram
a minuta e enviaram uma carta aos
desembargadores para que fos-
sem analisados alguns artigos. O

projeto sofreu algumas alterações.
No dia 11/09, durante a sessão

do pleno, o novo projeto de Lei foi
aprovado por unanimidade e enca-
minhado para a Assembléia
Legislativa. Contudo, o Sinpojud
ainda não se deu por vencido e re-
solveu impetrar uma medida judi-
cial no STF (Supremo Tribunal Fe-
deral), além de lutar na Comissão
de Constituição e Justiça na As-
sembléia Legislativa para mostrar
possíveis inconstitucionalidades
do projeto.

IPRAJ - Instituto Pedro Ribeiro de Administração Judiciária

Sessão do Tribunal Pleno aprova
Projeto de extinção do IPRAJ
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CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES
Promovido pelo Sinpojud, a primeira turma iniciou dia 20 de julho, na sede da entidade, com carga horária
de 20 horas/aula. Futuramente, o curso será realizado no interior e na capital, e será ministrado pela

Engenheira Rute Carvalhal Borges. O objetivo é capacitar os Oficiais de Justiça Avaliadores para emitir
laudo de avaliação de imóveis.

As inscrições para a segunda turma da capital, já estão abertas e podem ser realizadas no seguinte ende-

reço: Rua Francisco Ferraro, nº 47, Nazaré/ Salvador - Ba. Maiores informações pelo Tel (71) 2109 3011
O valor do investimento para servidores não filiados será de R$ 100,00 (cem reais), sem material incluso.

Já o filiado poderá realizar a inscrição sem ônus.

Garanta sua vaga! Em breve o curso será ministrado também no interior.

CURSO DE METODOLOGIA DO ENSINO SUPERIOR
O Sinpojud em parceria com IBEST (Instituto Brasileiro de Ensino Superior) está promovendo o curso de

metodologia do ensino superior. O objetivo do curso é preparar profissionais das mais variadas áreas para

o exercício da docência. A formação específica e o domínio de conteúdo são importantes, mas não sufici-
entes para ministrar aulas de forma a envolver os alunos e a promover a aprendizagem.

Os interessados devem entrar no site do SINPOJUD, imprimir a ficha de inscrição e enviar via fax para o

número que consta no rodapé da ficha, além de uma cópia para o fax do SINPOJUD (71) 2109 3021
Duração do Curso - Carga Horária: 60 horas/aula

Local das Aulas: Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia - SINPOJUD

Rua Francisco Ferraro, 47 - Nazaré - Salvador/BA - Telefone: (71) 2109 3011.

O Sinpojud proporcionou aos
motoristas da entidade, um jan-
tar comemorativo pelo dia do
motorista, realizado no dia 25 de
julho do corrente ano. Em clima
de descontração, a Diretoria
Executiva, juntamente com os
funcionários e familiares apro-
veitaram um delicioso jantar, no
Dique do Tororó, em Salvador.

Presidente do Sinpojud prestigia
motoristas do Sinpojud
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Comissões Sinpojud 2009

COMISSÃO DE SUBSTITUIÇÃO

A Comissão de Substituições tem a
finalidade de instruir e calcular os va-
lores relativos as substituições.

Atualmente fazem parte da comissão
Jaciara Cedraz (Sinpojud), Gonzalo
de Alarcon (Sintaj), Greice Barreiro
(GRH) e Robson Lima (GRH), além
dos 5 estagiários contratados pelo
Sinpojud para dar apoio aos referi-
dos cálculos.

OFICIAL DE JUSTIÇA

Formada desde 18/06, durante o Encontro de Oficiais de Justiça, promovido pelo Sinpojud.
A Comissão vem realizando reuniões semanais, na sede do Sindicato, com o objetivo
de acompanhar os seguintes assuntos referentes à classe: Mapeamento das áreas de
risco e elaboração de formas de cumpri-
mento de mandados, que não coloquem em
risco a segurança e a integridade dos ofici-
ais; Prorrogação da verba indenizatória de
transporte; Central de mandados (estudo e
sugestões para elaboração da central, bem
como a participação da comissão durante
o projeto da corregedoria.

Membros da Comissão:
Marcio Santana, Carla Tibiriçá,
Samuel Nonato, Gilvanilson Muniz,
Solange Mendes, Jairo Emerinciano e
João Carlos Araújo.

ENQUADRAMENTO DO PCS

Esta comissão tem o objetivo de analisar os itens do PCS e enquadrá-los a realidade da
categoria. Os membros desta comissão usam como metodologia, reuniões constantes, além
de visitas a outros estados analisando modelos
de gestão que deram cer to para serem
implementados ao PCS.

Membros da Comissão: Mauricio Góes
(presidente), Maria José Silva “Zezé”
(Sinpojud), Elizabete Rangel (Sintaj),
Alvamari do Valle (ASPLAN), Luciene
Meirelles (SUDIR), Aldair Dantas e Edleuza
de Oliveira Santos.

REESTRUTURAÇÃO DO IPRAJ

Instituída no dia 06/08, tem por objetivo
apresentar alternativas de modelos de es-
trutura administrativa para o TJ.

Membros da Comissão: Desembar-
gadores - Mrª da Purificação da Silva
(presidente),Sara Silva de Brito, Carlos
Roberto Santos Araújo e Marta
Karaoglan Martins Abreu; Servidores:
Salvador Neuraci dos Santos, Mauricio
Goes, Tânia Maria Lima Caffé(Secretária),
Elizabete Rangel(Sintaj) e Maria José Sil-
va (Sinpojud).

DESONERAÇÃO DA
FOLHA DE PAGAMENTO DO TJBA

Formada durante a Assembléia Ge-
ral Extraordinária do dia 03/06. O obje-
tivo é a realização de um estudo, que
detalhe a folha de pagamento e identifi-
que possíveis irregularidades que têm
feito o Tribunal ultrapassar o limite Pru-
dencial Orçamentário.

Membros da Comissão: Antemar,
Larissa, Osenar, Samuel (Sinpojud) e
Augusto(Sintaj), Romilda e Sérgio
Murilo como observadores.

FALA
SERVIDOR

Realizado de 09 a 11 de março do cor-
rente ano, no Fiesta Bahia Hotel.

O Congresso Unificado dos Servidores
do Poder Judiciário do Estado da Bahia,
foi grandioso e coroado pelo sucesso.

Acontecendo no ano em que comemo-
ra seus dezoito anos de fundação, o
sindicado teve a feliz idéia de homenage-
ar seus ex-diretores.

Eu, na qualidade de um deles, se dis-
sesse que não sou merecedor desta im-
portante lembrança, seria hipócrita. A ins-
crição do troféu alusivo à data, dizia:
“VOCÊ FAZ PARTE DESSA HISTÓRIA”.

Pois bem, quero aproveitar-me deste de-
mocrático espaço para repartir esta ho-
menagem com todos os funcionários do
Sinpojud, desde o primeiro, até o atual e
competente quadro.

Francisco Barroso
Coord. da FETRAB e Ex-Diretor do SINPOJUD

Protesto contra o Planserv
Moro na cidade de Itajuipe, localizada há

18 km de Itabuna e venho pedir uma  aten-
ção especial para os servidores do interi-
or, em relação ao atendimento do Planserv
na referida cidade.

Poucos médicos credenciados, demo-
ra na realização dos exames e marcação
de consultas, burocracia nas autorizações
de exames, tem dificultando a vida dos
servidores, que têm que se deslocar até
as cidades vizinhas como Itabuna e Ilhé-
us para obter atendimento.

Peço encarecidamente que a Presiden-
te do TJBA encontre uma maneira de me-
lhor assistir os servidores do interior, cri-
ando núcleos de psicologia e creden-
ciando clinicas e médicos ao nosso pla-
no de saúde.

Vivian Angélica Léo das Virgens Lima
Sub-Oficial do Reg. Civil da Comarca de Itajuípe

A Diretoria Executiva do Sinpojud esclarece que já deu entrada no CNJ
para que o Tribunal cumpra a Lei 11.170, que determina que 60% dos car-
gos comissionados sejam destinados a servidores efetivos.

Além disso, a diretoria informa que sempre foi contra o cargo de diretor
de secretaria, já que o mesmo favorece os referidos cargos comissionados,
nos quais permaneceriam até a aposentadoria. Após diversas reuniões, a

questão foi motivo de emenda no projeto de lei, apresentada pela atual diretoria na Assem-
bléia Legislativa, combatendo a criação do cargo. Os escrivães são testemunha deste fato.

A diretoria ressalta que este é um ano de eleição sindical e o próximo de eleição partidá-
ria, muitas pessoas que têm criticado o Sindicato (erroneamente), em relação a essa ques-
tão, fizeram parte de diretorias anteriores e muitas, nem no Sindicato compareciam.
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1. Revisão do Plano de Cargos e Salários
adequando-o à nova Lei de Organização Ju-
diciária, respeitando os prazos estabeleci-
dos na Lei.
- Estamos aprontando
2. Reajuste salarial, respeitando a data-base
(janeiro 2009).
- A Diretoria Executiva do Sinpojud deu
entrada no dia 25/08, na ação de cobran-
ça pela reposição salarial de 5.9%, desti-
nada aos servidores do Judiciário
Baiano. O processo de nº 2791799-4/2009
está tramitando na 7ª Vara da Fazenda
Pública com a juíza Drª Lisbete Maria
Cezar Santos.
3. Pagamento da Gratificação de
Periculosidade e Insalubridade, imediata-
mente após a apresentação do Laudo Mé-
dico Pericial.
- Estamos formando uma comissão jun-
tamente com a médica especialista em
adoecimento no trabalho, Drª Carla
Sartore.
4. Continuidade da implantação da progres-
são funcional por escolaridade e implanta-
ção da progressão por merecimento.
- A comissão já está formada e tem um
prazo para a conclusão dos trabalhos até
o dia 30 de outubro.
5. Análise ergonômica de todas as unidades
judiciárias com conseqüente elaboração e
implantação de projeto para a prevenção de
doenças do trabalho, incluindo substituição
do mobiliário e equipamentos de informática
defasados, instalado o que atenda às neces-
sidades ergonômicas funcionais, bem como,
fiscalização nos Distritos Judiciários e nas
unidades dos Juizados Especiais instaladas
em Universidades, procedendo às mudan-
ças de endereços, se necessário.
- Em andamento
6. Pagamento do passivo de substituições
por designação de autoridade competente
e diária.
-Temos 4 funcionários contratados pelo
Sinpojud e 1 do Ipraj que já realizaram os
cálculos de 1 300 substituições. Está pre-
visto que até novembro se concluam os
pagamentos, pois a presidente do TJBA,
Desª Silvia Zarif garantiu que do montan-
te total fará o parcelamento.
7. Extinção dos contratos REDA, nomeando
os servidores concursados, preenchendo os
cargos correspondentes à Nova LOJ, reali-
zando concurso público para o quadro da
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Secretaria do Tribunal, IPRAJ e Servidores.
- Está sendo instituído por solicitação do
Sinpojud, mas infelizmente a presidente
do TJ não pode nomear, pois o Judiciário
está no art.22 da LRF e os concursos fo-
ram extintos desde maio/2009. Quanto ao
concurso para os Cargos das secretari-
as do Tribunal e Juizados, também não
pode ser realizado pelo mesmo motivo.
8. Cursos de qualificação profissional para
Servidores da Capital e Interior, através de
Núcleos Regionalizados e implantação do
Sistema SAIPRO / PROJUDI, nas unidades
dos Juizados Especiais do interior.
- Apenas houve curso para quem vai atu-
ar na descentralização e os sistemas
Saipro e Projud já estão sendo realiza-
dos no interior.
9. Participação do SINPOJUD e SINTAJ
na reestruturação do IPRAJ, prevista na
nova LOJ.
- Participamos da Comissão de reestru-
turação, porém não concordamos e nem
assinamos o Projeto que foi encaminha-
do à Assembléia Legislativa pela Presi-
dente do Tribunal.
10. Cumprimento do art.6º, par.2º da Lei
11.170/08.
- Demos entrada no CNJ pedindo que
60% dos cargos comissionados fossem
exercidos pelo quadro efetivo de pesso-
al do tribunal
11.  Auxílio Habitação para servidor do po-
der Judiciário.
- Por solicitação do Sinpojud, a presidente
do TJBA assinou convênio com o Ban-
co do Brasil e Caixa econômica para fi-
nanciamento da casa própria.
12.  Auxilio Educação e Creche para servi-
dor do Poder Judiciário.
-Em negociação, a presidente do TJBA,
Desª Silvia Zarif garantiu que no próxi-
mo ano encaminharia o projeto à Assem-
bléia Legislativa.
13. Implantação da junta médica pericial
itinerante.
- Está sendo feita a regulamentação de
um projeto para a implantação.
14. Reajuste no Auxílio Alimentação.
- Conforme acordo entre o Sindicato e o
TJ, em setembro a categoria recebe R$
428,00 (quatrocentos e vinte e oito reais),
em outubro R$435,00 (quatrocentos e
trinta e cinco reais) e em novembro R$
450,00 (quatrocentos e cinqüenta reais).

15.  Regulamentação das novas conces-
sões dos adicionais de função.
- Desde março/2009 o benefício não foi
mais concedido a nenhum servidor e
estamos aguardando a decisão do pro-
jeto para ver como vai ficar a concessão.
16. Implantação de sistema de financia-
mento imobiliário para os servidores do Po-
der Judiciário, nas mesmas condições dos
servidores do Poder Executivo.
- O Projeto está na Assembléia Legislativa.
17. Participação dos sindicatos na reestru-
turação dos serviços  administrativos do tri-
bunal de Justiça prevista na LOJ.
-Ainda não temos a reestruturação, mas
estamos acompanhando todos os pas-
sos, além da presidente do Sindicato fa-
zer parte da comissão.
18. Negociação direta e conseqüente aviso
prévio ao servidor sobre sua transferência
de unidade ou setor.
- Já foi encaminhado um ofício.
19. Reforma e adaptação dos imóveis onde
funcionam as unidades do Poder Judiciá-
rio, observando o cumprimento das Leis de
ACESSIBILIDADE.
- De acordo com a Gerência de
Patrimônio e Obra já existe um projeto de
acessibilidade que diz que na medida em
que as unidades forem reformadas seri-
am adaptadas. Porém, até o momento
nada foi feito pelo Tribunal.
20. Curso de LIBRAS para servidores que
atendam diretamente ao público, em cum-
primento do Decreto Federal nº 5626/2005.
- Já foi contratada uma profissional para
ministrar o curso de LIBRAS, em breve
será divulgado.
21. Participação dos sindicatos na execu-
ção do Plano Diretor do Judiciário e Plano
Plurianual.
- Solicitamos por ofício a indicação do nome.
Porém, até o momento não foi publicado.
22. Alteração do artigo 213 da LOJ que ver-
sa para remoções e permutas.
- Apresentamos um projeto de reforma à
Presidente do Tribunal, mas até o momento
nada de resposta. Estamos precionando.
23. Revisão das Leis Estaduais que regula-
mentam os Juizados Especiais no Estado
da Bahia.
- A lei do Juizado é uma lei especifica e
de acordo com a Presidente do Tribunal,
está sendo tratada pelo Colégio de Ma-
gistrado e Juizado.


