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edição da Revista VI Congresso dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da
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de 2015, no Hotel Pestana, localizado no bairro
do Rio Vermelho, em Salvador/BA aconteceu a
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dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da
Bahia – Sinpojud
Nesta revista, caro leitor, você poderá desfrutar um pouco do conteúdo explanado durante o evento, cujo tema deste ano foi “Judiciário
Humanizado: cidadania garantida”.
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decisões do VI CONSEJUD nesta publicação.
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VI CONSEJUD

Solenidade de abertura do
VI CONSEJUD reúne autoridades
O evento, que acontece a cada três anos, tem o objetivo de debater questões específicas da categoria,
como as condições de trabalho e o programa de trabalho do sindicato.

Autoridades marcam presença em solenidade de abertura do VI Consejud e parabenizam a diretoria do Sinpojud pela iniciativa do evento.

A

solenidade de abertura do VI Congresso
dos Servidores do Judiciário do Estado da
Bahia – CONSEJUD aconteceu
no dia 09 de julho de 2015, no
Hotel Pestana, localizado no
bairro do Rio Vermelho, em Salvador/BA.
O evento foi promovido pelo
Sindicato dos Servidores do
Poder Judiciário do Estado da
Bahwia – Sinpojud e contou
com presenças de autoridades ilustres que prestigiaram o
evento e ressaltaram a importância de um Congresso que
vem a ser um espaço de discussões relevantes para o judiciário no estado.
Com o tema “Judiciário humanizado: cidadania garantida”, o foco das discussões é a
humanização da atividade judiciária que é de extrema importância para a preservação do
direito do cidadão, através do

acesso a uma justiça eficaz.
Compondo a mesa, a presidente do Sinpojud e anfitriã do
evento, Maria José Silva ‘Zezé’;
a juíza assessora da Corregedoria Geral da Justiça, Drª Márcia
Denise Sampaio Mascarenhas;
a representante da Associação
dos Magistrados da Bahia, des.ª
Maria José Sales Pereira, o procurador adjunto representando
o Procurador-geral do Estado,
Dr. Nilton Almeida Filho; a Secretária Estadual de Política
para as Mulheres, Olivia Santana; o primeiro vice-presidente
da Confederação Latinoamericana dos Trabalhadores do
Judiciário (CLTPJ), Humberto
Miguel Nique Merino; o presidente da Associação dos Funcionários Públicos da Bahia
(AFPEB), Armando Campos; a
vice-presidente da Central dos
Trabalhadores e Trabalhadores
do Brasil, Marilene Betros; o
presidente da Central Única dos

Trabalhadores da Bahia (CUT/
BA), Cedro Silva; o secretário
da Federação dos Servidores
do Judiciário nos Estados (FENAJUD), Israel Borges; o secretário de Finanças da FENAJUD,
Ednaldo Oliveira; o secretário
de Imprensa e Divulgação da
FENAJUD, Marcelo Ferreira; o
representante da Policia Militar
da Bahia, capitão Luís Cesar dos
Santos; a coordenadora da Federação dos Trabalhadores Públicos da Bahia (FETRAB), Marinalva Nunes; o representante
da Confederação dos Servidores
Públicos do Brasil (CSPB), Robertoni Nascimento; o diretor
do Sindicato dos Servidores do
Poder Judiciário do Rio Grande
do Norte (SINJERN), João Maria
Silva; o presidente do Sindicato
dos Policiais Civis do Estado da
Bahia (SINDPOC), Marcos Maurício e a representante da dep.
federal, Alice Portugal, Helvia
Magalhães.
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Poder Judiciário
no contexto internacional

N

o contexto internacional, o Judiciário tem
passado por transformações do papel para
o celular. A percepção que hoje
se tem do Judiciário, tanto no
seu país, o Peru, como nos demais países latinoamericanos, o
que se observa é uma maior agilidade para as decisões judiciais
dos mais fortes, em detrimento
dos mais fracos.
O Poder Judiciário, a partir
da década de 90, passou por
transformações em face à evolução tecnológica em todos os
países latinoamericanos. O seu
sentimento destina-se em saber se os avanços tecnológicos
verificados são extraídos pelas
próprias experiências adquiridas no passado, transformando
hoje, numa justiça mais célere e
humanizada.
Observa-se alguma evolução
na esfera criminal e trabalhista.
Há certo sabor de insegurança
no sistema criminal e no trabalhista, com as gravações das audiências em que o magistrado
fica adstrito no que está sendo
gravado. Em alguns países notase a implantação de novas tecnologias para tornar as decisões
judiciais mais céleres, sem vir
em detrimento dos jurisdicionados. Ou seja, entende-se que há
necessidade do fortalecimento
do Poder Judiciário dentro do
contexto socioeconômico de
cada país.
Como trabalhadores do Poder Judiciário, não nos sentimos
garantidos em nossos direitos
dentro da administração do Poder Judiciário. É preciso garantir
uma flexibilização das conquistas trabalhistas. Alguns países
da nossa região passa o sentimento de que o Poder Judiciário
é formado apenas por juízes, de-

sembargadores e até ministros
dos Tribunais Superiores, com
forte ingerência do poder político.
O que se faz necessário é que
o magistrado, mesmo ungido ao
poder por esses mecanismos,
se sinta isento, tenha autonomia, não fique sujeito à subordinação política, preservando a
autonomia do Poder Judiciário.
Por outro lado, há uma ausência
do sentir social em que acreditamos os magistrados que devem

balhadores do Poder Judiciário.
O Conselho Nacional da Magistratura deve ser formado por
membros do Ministério Público, representantes da OAB, dos
magistrados e dos servidores,
para que haja uma democratização em sua composição. Lutamos para que o Poder Judiciário
dos países latinoamericanos
se fortaleçam para combater a
ingerência do poder político. É
preciso que não se olhe os servidores do Poder Judiciário sob a
acusação despropositada de corruptos sob
o olhar da sociedade,
sem uma apuração
mais adequada. A influência midiática que
encaminha a sociedade para assumir uma
posição negativa em
relação aos trabalhadores do Poder Judiciário, sabendo-se que
não passam, na maioria das vezes de cumpridores dos deveres
Palestrante: Humberto Miguel Nique Merino
1º vice-presidente da Confederação Latinoamericana dos
funcionais a que lhes
Trabalhadores do Judiciário (CLTPJ)
são delegados.
O Poder Judiciário tem que
assumir uma posição de liderança e de respeito frente aos
demais poderes. O cidadão coO Poder Judiciário
mum se afasta do Judiciário
tem que assumir uma
pela ausência de humanismo
nas decisões judiciais. Nós soposição de liderança e
mos o vínculo entre o cidadão e
de respeito frente aos
o magistrado na esfera do Poder
demais poderes.”
Judiciário.
Não haverá um Poder Judiciário autônomo se os trabalhadoassumir posições autônomas na
res não se conscientizarem do
gestão do Poder Judiciário. Conseu papel na administração do
sequentemente, há uma dispariPoder Judiciário que satisfaça
dade nos ganhos salariais entre
às aspirações da sociedade. Se
os servidores e os magistrados,
não houver essa conscientizaconstituindo-se em um abismo
ção por parte dos trabalhadores
inaceitável. Além do mais, há
do Judiciário não há um avanço
ausência das demandas dos trapara a sua transformação.

www.sinpojud.org.br

RevistaConsejud_14_10.indd 5

5
13/10/2015 14:47:27

VI CONSEJUD

Judiciário Brasileiro na Contemporaneidade
e o Papel Institucional do CNJ

D

entro do contexto de
um paralelo entre as
pequenas e as grandes causas que se arrastam no Poder Judiciário. É
preciso visualizar o papel do
Poder Judiciário que se desenvolve como um ente político. A
temática nos leva a crer que os
problemas do Poder Judiciário
está fora do âmbito do próprio
poder. Há o foro extrajudicial,
de caráter privado, que tem
tido um papel significativo na
solução das questões judiciais.
A EC nº 45 ao instituir o Conselho Nacional de Justiça-CNJ,
que se constitui num órgão do
Poder Judiciário, fez editar uma
Resolução de nº 70, ao definir
que a finalidade precípua do
Poder Judiciário é fazer Justiça.
A visão do Poder Judiciário para o cidadão ainda não é

Palestrante: Dr. Danilo Santana – prof. de Direito
Processual Civil

aquela que faz justiça. Há atributos e valores que devem ser
extensivos em todos os seus
aspectos a que menciona a Resolução nº 70/CNJ. O objetivo
do Poder Judiciário é de forma
global garantir a competência
de seus servidores. O Comitê

Gestor do Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia tem como
membro titular o professor
João Felipe que explanará sobre o planejamento estratégico
dentro do orçamento do Poder
Judiciário.
A portaria nº 138/CNJ cria
diversos comitês que priorizam
vários modelos de gestão e diretrizes para a sua modernização.
Criando cursos de capacitação
para os servidores do Poder Judiciário. O Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia tem um planejamento estratégico para os
próximos cinco (05) anos, não
entendo o porquê da não participação de um dirigente do
SINPOJUD. Finalizo com uma
frase de Victor Hugo: “Entre o
governo que faz o mal e o povo
que o consente, há uma certa
cumplicidade vergonhosa”.

Debatedor

Debatedor: Dr. João Felipe Menezes - Esp. em Direito Tributário, acompanhado de Zenildo Castro - Diretor de Imprensa do Sinpojud e Dr. Danilo Santana – prof. de Direito Processual Civil

E

m reunião do Comitê Gestor ficou deliberado fora
informado, conforme informações do Comitê Financeiro do TJBA que não há margem
financeira para fazer frente a
uma progressão funcional na

carreira dos servidores do Poder Judiciário, no entanto, a
Presidência do Tribunal baiano
encaminha um projeto de lei
para a Assembleia Legislativa
criando vários cargos comissionados para os Desembarga-

dores. Questiono o posicionamento da Presidência do TJBA
que classifica como desnecessário a contratação de novos
servidores, tendo em vista a
informatização. O Comitê Gestor, em consonância com os interesse dos servidores, opinam
como deve ser aplicados os recursos financeiros destinados
ao Poder Judiciário da Bahia,
inclusive, clamando pela modernização material dos fóruns.
Para que haja a humanização
do Poder Judiciário, a primeira
meta está em garantir uma melhor remuneração para os seus
servidores e melhores condições de trabalho. O conceito de
transparência tem que se ater
aos princípios definidos pela
Resolução do CNJ.
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Palestrante: Dra. Caroline Rosa, advogada da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil (CSPB)

O

Direito de Greve

patronato vez ou outra tem visto o direito
de greve como prática
abusiva, visando a sua
descaracterização.
Quando tal greve ocorre, os
mecanismos de retaliação surgem com os cortes nos vencimentos, abusos e intimidações
contra os seus dirigentes e os
servidores, A greve no serviço
público é uma garantia constitucional que merece a tutela do
Estado. A greve sempre incomoda os patrões, seja do serviço público ou não. Mas é um direito, uma conquista da classe
trabalhadora e não se deve coibir com práticas antissindicais.
Tais práticas têm como finalidade atingir a objetivos traçados pelo movimento grevista.
Óbvio que sempre incomoda a
quem detém o poder. Ninguém
em sã consciência faz a greve
pela greve. Há uma motivação
explícita que leva o servidor
público em suas reivindicações,
não devendo ser vista como um
movimento de baderneiros.
A greve sempre foi um instrumento de reivindicações legítimas quer do setor público
quer do setor privado. Infelizmente, numa via reflexa, atinge

sempre a população. Mas, é de
certo que o movimento grevista
está em busca de melhorias que
vêm em favor do próprio povo.
Antes da deflagração de uma
greve, necessário se faz que
a entidade sindical inicie um
processo de conciliação, de negociação, antes e durante a sua
paralisação.
As greves quando se prolongam demasiadamente trazem
sempre um desgaste que tem
como consequência o descrédito. O que se apercebe nas entidades de classe é que sejam
observados alguns preceitos
elementares para que não seja
vista sob a ótica de ser abusiva.
Em que pese a garantia constitucional do direito de greve garantido na Constituição Federal, ainda não há uma lei que a
regulamente.
Aplica-se por orientação
do Supremo Tribunal Federal
a lei de greve nº 7.783/79, que
não atende plenamente aos
anseios do serviço público. Há
projetos de lei tramitando pelo
Congresso Nacional buscando a
regulamentação. Para que uma
entidade de classe deflagre um
processo grevista, necessário
se faz uma pauta de reivindica-

ções da categoria profissional,
através da convocação de uma
Assembleia Geral. Com a definição da pauta de reivindicações
a ser encaminhada às autoridades públicas competentes, o
sindicato pode deliberar ou não
sobre a greve na Assembleia Geral.
Setenta e duas (72) horas no
mínimo da publicação oficial
da Assembleia Geral que vai decidir sobre a greve, necessário
se faz a comunicação oficial às
autoridades competentes. Para
atender aos serviços essenciais
destina-se um número de servidores que possam a atender os
casos de urgência. O que não se
deixa claro qual o quantitativo
de servidores disponibilizados
para atender aos serviços essenciais.
Já há decisões do STJ e do
STF vedando os descontos na
remuneração dos servidores
grevistas. Já o CNJ, tem se posicionado, em algumas situações,
pode vir a ocorrer os descontos
na remuneração. O movimento
paredista no mais das vezes resulta na judicialização da greve.
O direito de greve na ausência
de uma lei regulamentadora para o serviço público, traz
questões as mais controversas.
www.sinpojud.org.br
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Práticas
Antissindicais

Palestrante: Dr. Francisco Gerson Lima, Procurador Regional do Trabalho do
Ministério Público do Trabalho do Estado do Ceará

O

movimento sindical
no serviço público e
no setor privado se
constitui num avanço para o fortalecimento da
democracia. Atualmente há interesseS políticos velados em
terceirizar setores do serviço
público buscando enfraquecer
os movimentos grevistas. Já se
observa a redução salarial no
setor privado. Quem sabe, em
breve, poderá ser imposto ao
serviço público.
A concepção que se tem em
relação às práticas antissindicais não se atém a regras absolutas. Observa-se a liberdade
de organização, de criação, o direito a permanecer ou não filiado, a liberdade de negociação
e de gerenciamento da entidade sindical, o direito de greve.
É preciso que o administrador

público negocie diretamente
com os dirigentes sindicais e
que essa negociação seja procedida com quem tem o poder de
decisão.
As greves estão ocorrendo

A liberdade
individual tem que
ser preservada. Não
se pode obrigar a
ninguém trabalhar
pela força.”
em vários setores da Administração Pública.
A greve é um instrumento que só deve ser deflagrada

após o esgotamento de todo o
processo de negociação. Há de
serem preservadas as garantias de seus dirigentes e dos
grevistas. Em seus estatutos é
que deve constar a duração dos
mandatos dos dirigentes, seus
órgãos diretivos, sua base territorial, evitando-se que contenham dispositivos ilegais ou
inconstitucionais.
Não pode conter dispositivo
que obrigue ao filiado a entrar
em greve. A liberdade individual tem que ser preservada. Não
se pode obrigar a ninguém trabalhar pela força. A unicidade
sindical é aquela formada pela
base territorial a que está inserta no estatuto.
As regras sobre a democracia sindical estão reguladas em
seus estatutos e em normas internas. Já as normas externas
constituem-se da organização
sindical, na ingerência dos patrões e nas ingerências estatais, que se constitui em tipos
de expressão. Na organização
sindical planificada temos os
sindicatos, as federações, as
confederações e as centrais sindicais. Há vários tipos de violações que devem ser coibidas,
como a fraude nas assembleias,
fraude estatutária, condutas
antidemocráticas,
mandatos
excessivos, cobrança indevida
de contribuições sindicais, deixar-se financiar pelos patrões,
etc.
Há consequências não trabalhistas previstas na legislação
penal para quem pratica condutas antissindicais, dentre elas,
aquelas praticadas pelo poder
público. A Procuradoria Regional do Ministério do Trabalho
no Estado do Ceará e seus dirigentes são todos eleitos e não
tem hierarquia entre si.
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PEC 59/2013
Por um Judiciário mais forte

Palestrante Alice Portugal, deputada federal (PCdoB/BA) e autora da PEC 190, na mesa com Israel Borges (diretor da Fenajud), Jorge Cardoso
(diretor Sinpojud), Luiz Fernando Souza (presidente da Fenajud) e Maurício Souza (diretor do Sinpojud).

O

Congresso Nacional
na atual conjuntara polícia do país,
passa por uma efervescência política em face da
atual crise econômica. A PEC
190/2007 foi redigida inicialmente, apresentada por mim e
pelo atual governador do Maranhão, Dr. Flavio Dino, visando
a unificação do Poder Judiciário do Brasil em um estatuto
único.
O objetivo desta PEC é dar
maior agilidade nas questões
judiciais e um melhor aparelhamento dos seus quadros. A
criação, no mínimo, de um piso
salarial unificado para todos os
servidores do Poder Judiciário
é para que não haja uma disparidade de remuneração entre
os servidores do Poder Judici-

ário nacional e estadual.
Com a mudança da legislatura, passou a PEC/59/2013,
com uma nova roupagem, tendo uma proposta de atribuir
ao Supremo Tribunal Federal
encaminhar no prazo de 365
dias um projeto de Lei Complementar para estabelecer o
futuro Estatuto Nacional dos
Servidores do Poder Judiciário
do Brasil.
Com a aprovação da Lei
Complementar pelo Congresso
Nacional, a sua aplicação ficará
a cargo dos Tribunais de Justiça dos Estados, atendendo às
suas peculiaridades. Não compreendo por que a magistratura nacional é regulada por uma
Lei Orgânica Nacional para
toda a magistratura e como
que não pode ter também uma

O objetivo desta
PEC é dar maior
agilidade nas questões
judiciais e um melhor
aparelhamento dos
seus quadros.”
Lei Orgânica Nacional para todos os servidores públicos do
Poder Judiciário?
Questiono a posição da FENAJUFE (Federação Nacional
dos Servidores do Poder Judiciário Federal), através de seu
coordenador – geral, Saulo Arcangelli, posicionando-se contra a aprovação da PEC 190.

www.sinpojud.org.br
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PEC 59/2013
Por um Judiciário mais forte

O

Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) expede orientação para os
fins de organização
do Poder Judiciário do Brasil,
sem mencionar o Judiciário dos
Estados.
A atuação política do Poder
Judiciário é uma autocracia.
O Supremo Tribunal Federal é
guardião dos interesses do Poder Judiciário dos Estados. A
instituição do auxílio moradia
para a magistratura nacional beneficia a quem já tem casa própria. Ganhos financeiros adicionados aos subsídios que sequer
incide no Imposto de Renda dos
magistrados.
A FENAJUD fixa duas frentes de luta: 1) a aprovação da
PEC/59; 2) O fortalecimento
do Poder Judiciário dos Estados

numa constante fiscalização dos seus atos.
Em Minas Gerais, Estado da Federação de que
sou originário e primeiro vice presidente
do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário de Minas Gerais.
Narro vários problemas enfrentados pelos
servidores na máquina
Palestrante - Luiz Fernando Souza, Presidente da Federação Najudiciária local.
cional dos Servidores do Judiciário nos Estados - FENAJUD.
Há os que eu depolítica nacional, justificatinomino de adversários diretos
va maior a que se debatem os
dentro do Poder Judiciário, a
presidentes de tribunais para
Associação dos Magistrados de
justificar o arrocho salarial e os
Minas Gerais e o Colégio Naciodireitos dos servidores.
nal de Presidentes dos Tribunais
Conclamo a todos os servide Justiça dos Estados. Aos addores do Poder Judiciário dos
versários indiretos dos servidoEstados para que não fujam às
res está a atual crise econômica
lutas.
desestabilizando a conjuntura

Debatedor

da quando a mesma tramitava
na Câmara dos Deputados em
2009, ofertou parecer técnico-jurídico pela sua aprovação.
Neste momento, com a sua nova
composição, contraditoriamente, alega que é uma ofensa a autonomia dos estados, clamando
pela sua inconstitucionalidade.
Parece-nos contraditório, pelo
simples fato de que se há uma
Lei Orgânica da Magistratura
Nacional englobando os magistrados das esferas federal e estadual, portanto, não havendo
o que falar em autonomia federativa, para o quadro de servidores do Poder Judiciário nos
Estados, diz que é inconstitucional a aprovação da PEC/190 que
atribui ao Supremo Tribunal Federal (STF)a competência para
encaminhar um projeto de lei
complementar que crie um esta-

Debatedor- Israel Borges, dir. da Federação dos
Servidores do Judiciário nos Estados – FENAJUD

A

PEC 190/2013 é uma conquista do Poder Judiciário nos Estados. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
hoje se posiciona contrário à sua
aprovação alegando que fere ao
princípio federativo, quando,
num primeiro momento, ain-

tuto único para os servidores do
Poder Judiciário do Brasil. Neste momento, a PEC se encontra
sob a relatoria do senador Valdir
Raupp, no Senado Federal, em
meio das pressões a que vem sofrendo.
A FENAJUD está na expectativa de poder contratar um
parecer jurídico de renomado jurista, para desmistificar a
tese de inconstitucionalidade
da PEC 190. A posição assumida pela FENAJUFE é de isolar o
Judiciário Federal do Judiciário Estadual, sem um propósito
definido, não sabemos ao certo
o que objetivam, sem uma tese
programática.
Convocamos todos os Sindicatos dos Servidores do Poder
Judiciário nos Estados à fazerem uma frente parlamentar
para a aprovação da PEC 190.
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Assédio
Moral

O

assédio moral no mais
das vezes conduz o
ser humano a depressão, a transtornos
mentais, e, consequentemente, a morte. Afirma que, dados
estatísticos, demonstram que
quem sofre assédio moral tem
conduzido ao suicídio. O sentimento de ser injustiçado, leva
o ser humano acometido de
assédio moral a cometer o suicídio. O assédio moral no local
de trabalho tem conduzido servidores públicos, em particular,
a tornar-se depressivos, conduzindo-os no mais das vezes, ao
alcoolismo, as drogas, dependentes de agente químicos, degradando o ser humano.
O assédio moral é algo constante, é um conflito que é frequente. Se eu sempre profiro
uma palavra inadequada, ofensiva, sem propósito, está atingindo o ego da pessoa, a sensibilidade humana. Só se pode falar
em ética quando não se comete
assédio moral. O ser humano é

Palestrante
Dr. Roberto Heloani,
médico do trabalho.

igual entre as espécies. A igualdade humana entre as raças, os
povos, as Nações, é algo universal. O assédio moral é a exposição da pessoa a situações constrangedoras, humilhantes, de
forma repetitiva, principalmente, no local do trabalho, com o
objetivo de enfraquecê-la moralmente dentre os demais. A
prática do assédio moral vem de
cima para baixo (chefe assedia
o subordinado). Lateralmente
temos o assédio moral entre os
colegas de trabalho.
Dados revelam que em 99%
dos casos de suicídio tem ligação com o assédio moral. Quem
comete o suicídio sabe muito
bem o que está fazendo. A humilhação, a discriminação, afeta a psicologia humana. A forma de organização do trabalho,
está nos fatores psicossociais,

Debatedor

F

az alguns relatos sobre
a sua experiência como
Advogado e em sua vivência com o problema. Em
sua exposição sistemática
sobre o assédio moral, apresenta slides em que define
com clareza o comportamento humano que ocasiona danos ao patrimônio moral de
seu semelhante. Dentro desse contexto, entende como
uma violência pessoal, necessariamente moral e psicológica.

Debatedor- Carlos Magno Vieira, advogado,
mestre em família e professor.

O assédio moral pode ser
multilateral, de caráter horizontal, entre colegas da
mesma hierarquia; vertical,
descendente do superior hie-

numa cultura organizacional.
Não se pode confundir autoridade com autoritarismo, abuso
de poder. O assédio moral no
local de trabalho traz transtornos mentais. Na Universidade
Federal do Paraná, a Justiça do
Trabalho reconheceu assédio
moral coletivo em favor dos
servidores públicos da universidade que se encontravam em
paralisação, pelo fato dos atos
repressivos praticados pela direção da instituição. No Poder
Judiciário do Estado do Rio de
Janeiro é onde ocorre os maiores casos de assédio moral. O
assédio moral é crime e há penalidade para quem o pratica.
O assédio sexual é uma prática
corrente no local de trabalho, o
que, no mais das vezes, desemboca no assédio moral, trazendo efeitos desastrosos.
rárquico ao seu subordinado;
ou mesmo, vertical horizontal, ocorrendo nas condutas
ilícitas praticadas por colegas
contra outra pessoa. A felicidade, o bem estar, incomoda a
algumas pessoas.
No ambiente de trabalho
está configurado no Texto
Constitucional (arts. 1º, Inciso
III, 3º, 5º, caput, Inc. X, CF/88).
A regulamentação para o assédio moral tem que vir por
intermédio de uma legislação
própria. A reparação do dano a
ser indenizado ao agredido da
ofensa pelo agressor tem que
estar previsto em lei.
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Direito dos servidores Públicos
à luz da nova Legislação

A

s leis que disciplinam e regulamentam
o serviço público no
estado da Bahia, relaciono aquelas em que estão
capituladas como as doenças
incapacitantes para o trabalho
que levam a aposentadoria do
servidor público.
Ainda não há uma devida regulamentação sobre as regras
de transição para a aposentadoria por invalidez. A aposentadoria voluntária, que por
tempo de serviço, pode se dar
aos 60 anos para as mulheres
e 65 anos para os homens, proporcionais ao tempo de serviço. Aquela mesmo voluntária
com a computação do tempo
de contribuição previdenciária
com os proventos integrais.
Na regra constitucional vigente, a aposentadoria voluntária obedece a regras de transição com carência de 10 anos
no mínimo no serviço público,
que é de 30 anos para a mulher
e de 35 anos para o homem,
sendo a idade de 55 anos para

Palestrante: Dr. Rudi Casseil, Advogado, especialista em direito do servidor público

a mulher e de 60 anos para o
homem. Se por acaso o servidor público mulher não tem
30 anos e 35 anos o servidor
público homem, não tem paridade para a integralidade da
renumeração. A exceção para
as regras gerais encontra-se
para os docentes que recebe
tratamento constitucional específico. Existe a aposentadoria especial para os portadores

de necessidades especiais,
para as funções insalubres,
para o risco de vida. O STF já
decidiu que não há o que se
vir falar em aposentadoria especial por risco de vida para os
oficiais de justiça e os agentes
de segurança. Entendem que
não se trata de função de risco. Entende que há inconstitucionalidades nas leis que
regulamentam a previdência.

Debatedor

A

nalisa que a legislação já avançou muito na
questão nos úti-

mos anos.
Na Bahia, o FUNPREV
(Fundo Financeiro da Previdência Social dos Servidores
Públicos do Estado da Bahia),
a fundação previdenciária
que foi instituída pela lei
complementar nº 122, houve
um grande aporte financeiro
para a previdência estadual,

ocasionando
uma
sensível melhora do
sistema. Consequentemente, as contas
públicas do estado
da Bahia ficaram
mais equilibradas.
No caso daquele
servidor público que
saiu de um cargo público para vir a ocupar outro, passa para
o regime jurídico do
atual.

Debatedor: Dr. João Felipe Menezes - Especialista
em Direito Tributário
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Compondo a mesa redonda das Centrais Sindicais, Inalba Fontenelli (CTB), João Paulo Ribeiro (CSPB), Maria José Silva (Sinpojud) e Sandra Melo (Sinpojud).

Participação de mesa redonda
com centrais sindicais

O

VI Consejud, contou
com a presença de
palestrantes
como,
o representante da
Confederação dos Servidores
Públicos do Brasil – CSPB, João
Paulo Ribeiro e da representante da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil
– CTB/Nacional, Inalba Fontenelli (Sindsaúde).
O representante da CSPB,
João Paulo, abordou a questão da terceirização, através
do Projeto de Lei 4330/04 e
conclamou: “temos que sair às
ruas contra o PL 4330 inclusive
tentar marcar audiências com

os deputados para barrar esse
projeto”, conclamou.
Já a representante do CTB,
Inalba Fontenelli falou sobre
a importância da organização sindical na conquista dos
direitos dos trabalhadores e
trabalhadoras, e parabenizou
o Sinpojud, através de sua diretoria, e em especial tendo
como presidente uma mulher
como Zezé.
Fontenelli ainda abordou a
questão da discriminação contra as mulheres. “Zezé é uma
das poucas mulheres que estão
à frente de um sindicato e que
por isso tem sofrido tantas per-

seguições, não pela questão da
gestão, mas por ser mulher”,
avaliou.
E elogiou a posição que vem
sendo assumida pelo SINPOJUD em busca da interação e
união entre as demais entidades sindicais baianas. “A CTB
tem a mesma linha de atuação
em busca da conscientização
do papel sindical. A CTB tem
como proposta a valorização
do trabalhador, a igualdade de
gênero, a defesa dos direitos
das mulheres. A CTB tem criado delegações sindicais em todos os setores da sociedade”,
pontuou.
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Propostas dos Grupos de

TRABALHO
GT 1 – Assédio Moral
e Sexual e Saúde
do Trabalhador
Inicialmente a discussão versou sobre o
assédio moral, com algumas sugestões a
serem apresentadas à Presidência do
TJBA, bem como proposta de ações a
serem implementadas no âmbito do
Sinpojud.

Criação de comissão de
acompanhamento dos casos de
assédio moral e sexual, realizando pesquisa aprofundada para
posterior apresentação de relatório que possibilite a implantação
de políticas para combatê-los;
Criar
um
departamento
dentro do Sindicato para acompanhamento permanente dos
casos existentes, inclusive com
relatórios estatísticos;

Estabelecer calendário de
combate ao assédio moral e sexual, realizando seminários regionais, vinculando-os a outros
eventos existentes e promoção
de políticas de conscientização
dos servidores em relação aos
temas, com publicação semanal de artigos esclarecedores,
contando com a colaboração de
profissionais da área do Direito
e da saúde, envolvendo as Diretorias de Comunicação, Forma-

ção Sindical, Social e Jurídica;
Apresentar minuta do Código de Ética do Servidor, inclusive no que concerne às punições,
para posterior regulamentação
junto ao TJ;
Elaborar uma cartilha, por
parte do Sindicato, sendo a
mesma encaminhada às Comarcas, com disponibilização no
site.
Aplicar ergonomia em todas
as estruturas do TJ, com anterior diagnóstico de possíveis
peculiaridades atípicas;
Campanhas periódicas para
conscientização e prevenção às
doenças ocupacionais;
Encaminhar ofício ao TJ
para restabelecimento do Núcleo de Psicologia.
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GT 2 – Previdência
do Servidor do
Estado da Bahia e
Direito de Greve
Inicialmente a discussão versou sobre
a previdência estadual, com algumas
sugestões a serem apresentadas ao
Governo do Estado e ao TJBA.

Estudo detalhado das principais causas da aposentadoria
por invalidez relacionada às atividades desenvolvidas pelo servidor no seu local de trabalho,
com a finalidade de criação de
departamento de prevenção às
doenças ocupacionais no Estado da Bahia, com a realização de
exames periódicos de avaliação
ocupacional, inclusive com estabelecimento de novos critérios
que contemplem a integralidade
dos vencimentos da aposentadoria por invalidez;
Difundir na base sindical, de
forma ampla, geral e irrestrita a
realidade previdenciária do Estado da Bahia.
Cobrar das Federações e Confederações representativas dos
funcionários públicos ações no
sentido de garantir o direito de
greve;

Em relação à Regulamentação 151 da OIT, esta entende que
o momento político em que passa o país e a composição majoritária do Congresso Nacional não
favorece o trabalhador, sendo
temerário neste momento provocar a referida regulamentação,
tendo em vista a possibilidade de
corte de ponto nos movimentos

paredistas. Este grupo entende que é necessário um estudo
aprofundado no sentido da criação do Fundo de Greve, que vise
minimizar as agruras passadas
pelos servidores, que porventura
tenham seus proventos cortados
e inviabilizada sua subsistência;
Criação do fundo de greve.
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Agradecimentos
da diretoria do Sinpojud
Agradeço a todos os funcionários que contribuíram para a realização deste
Congresso, aos palestrantes e a todos os delegados. Destaco a participação do
companheiro, Paulo Amazonas, que sempre contribui na produção da Ata do
Congresso e à nossa Mestre de Cerimônia, Aldair, que de maneira coerente e
organizada conduziu nosso Congresso brilhantemente.”
Maria José Santos da Silva
Diretora Presidente

Aos delegados, palestrantes e funcionários que fizeram o Consejud acontecer deixo
aqui a minha homenagem. Àqueles que vieram de outros estados abrilhantar
o nosso Congresso agradeço em nome de toda a Diretoria do Sinpojud pelo
empenho e pela contribuição”.
Antônio dos Santos Ribeiro
Diretor Jurídico

Sempre que participamos de um congresso ou seminário saímos diferentes, pois
adquirimos conhecimento. O conhecimento é a única coisa que ninguém pode
nos tirar”.
Cristovam Lima de Oliveira
Diretor de Finanças e Convênios

Foi um Congresso muito proveitoso. Os temas das palestras foram muito
enriquecedora. Em especial destaco o tema “Assedio Moral”, que tenho certeza que
esclareceu dúvidas sobre o direito de toda a categoria”.
Luiz Carlos Santos Sales
Diretor de Administração e Patrimônio
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Agradeço a todos que abrilhantaram o VI Consejud com a transmissão de
conhecimento e gostaria que vocês fossem multiplicadores da experiência
adquirida nesses três dias de congresso. Obrigada pela confiança no seu sindicato.
Precisamos estar preparados para as lutas através desses debates e vocês são a
mala propulsora para que venhamos manter acessa a chama e o vigor de lutar
por nossos direitos”.
Jorge Cardoso Dias
Diretor de Mobilização e Formação Sindical

Espero que esse Congresso seja muito proveitoso para toda a categoria. Que
os delegados participantes transmitam a todos os servidores em suas bases a
importância do que foi discutido e aprendido para que seja aplicado em seus
cotidianos”.
Sandra da Silva Melo
Diretora de Secretaria

Foram três dias de debate, discussões e aprendizado na busca de melhoria para
a categoria do judiciário baiano. Com muito esforço, essa Diretoria realizou o VI
Consejud, congresso este que é instância superior ao Sindicato, cumprindo de
maneira regimental com comprometimento e responsabilidade a oportunidade
de debate da categoria”.
Zenildo Garcia de Castro
Diretor de Imprensa e Divulgação

Agradeço ao empenho de todos que participaram. Espero que vocês transmitam em
suas comarcas o conteúdo aprendido aqui. Sei das dificuldades de muitos colegas
que sequer conseguiram autorização dos juízes para estarem aqui. Portanto
repassem a experiência adquirida no VI Consejud, que discutiu a humanização do
judiciário e a garantia da cidadania”.
Vânia Romilda Ferreira Lima
Diretor de Assuntos Sociais

Parabenizo a Diretoria Executiva do Sinpojud pelo esforço, os funcionários que
trabalharam com afinco e em especial aos servidores que estiveram presentes,
contribuindo em prol do coletivo”.
Maurício Luiz de Souza Fiqueiredo
Diretor de Assuntos Culturais e Desportivos
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