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SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA - SINPOJUD FILIADO À FENAJUD E A FETRAB

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará todo 
esforço para regulamentar a Convenção 151 
da OIT ainda este ano. A informação foi colhida 
junto a CSPB, que ouviu com exclusividade do 
Secretário-Geral da Presidência da República, 

ministro Luiz Dulci.
O Decreto Legislativo 205/2010 ratifica a Convenção 151 e 
a Resolução 159 da OIT, foi registrado pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego, no dia 15 de junho, durante a Conferência 
Internacional do Trabalho, em Genebra, Suíça, junto ao diretor 
da OIT para a América Latina e o Caribe, Jean Maninat.
O presidente da CSPB, João Domingos Gomes dos Santos e a 
Diretoria da CSPB participaram do ato histórico e afirmaram 
que “os servidores públicos comemoram a maior conquista de 
toda a história da categoria. Esta foi a primeira luta que a CSPB 
comprou e concluímos após quase 40 anos de lutas, mais uma 
importante etapa”.
A regulamentação da Convenção 151 é importante, porque 
essa norma se refere à questão específica da relação Estado e 
servidores (fonte CSPB). PÁGINA 8

Lula quer regulamentar 
Convenção 151 até o final 
de seu governo

Confecção de 
carteira, passe 
livre e serviços

PÁGINA 2

Josafá Ramos, diretor de Comunicação da Fenajud 
é vice-presidente da Confederação Latinoamericana 
de Trabalhadores do Judiciário e Maria José Silva 
"Zezé", presidente do Sinpojud e da Fenajud, Diretora 
de Assuntos do Poder Judiciário da CSPB, membro 
da ISP, marcaram presença em Cartagena, Colômbia, 
no Congresso da Confederação Latinoamericana de 
Trabalhadores do Poder Judiciário (CLTPJ). Zezé foi a 
encontro na Suíça a convite também da ISP.  PÁGS. 4 e 5

Sinpojud é 
representado em 

copa mundial
PÁGINA 6

Ciclo de 
Seminários 

fecha em Jequié
PÁGINA 6

ENTREVISTA: 
Diretor Jorge 
Cardoso Dias

 PÁGINA 7

Esclarecimentos 
do TJBA sobre 

Resolução no. 10
PÁGINA 3

Presidente do Sinpojud, Fenajud, Assuntos Jurídicos da CSPB, e membro da ISP, "Zezé"  recebe certificado de 
filiação à CLTPJ em Cartagena, Colômbia, onde foi discutida a Convenção 151
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PALAVRA DA PRESIDENTE

A participação da categoria na 
Reforma Judiciária
A reforma do judiciário iniciada há alguns anos trouxe para 
a categoria a possibilidade de discutir melhorias no âmbito 
do Poder Judiciário. Aqui na Bahia, a nova Lei de Organização 
Judiciária (LOJ) permitiu à população e aos servidores 
mudanças significativas.
O direito não assiste a quem dorme. E o conhecimento das 
leis se tornou imprescindível no processo de tramitação entre 
o antigo judiciário, baseado nos tempos da colonização que 
ainda preserva a burocracia medieval, e a possibilidade de uma 
nova justiça: mais célere e eficiente.
Nesse processo, cada trabalhador da justiça tem a obrigação 
de conhecer direitos e deveres pertinentes à categoria, 
partindo de reflexões e sugerindo prioridades ao sindicato, e 
ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 
Como presidente do Sinpojud tenho participado dos Encontros 
da Comissão Permanente de Relacionamento Institucional 
e Comunicação do CNJ, que objetiva colher sugestões e 
eventuais demandas relativas às atividades do Conselho, 
sempre com a preocupação de trazer à discussão para a 
categoria que visualizo a base de uma mudança efetiva dentro 
do processo de reforma do judiciário.
Enquanto presidente e líder desta categoria vejo a necessidade 
de convocar todos a participarem. Leiam as leis, instruam-se, 
reflitam e debatam pelo judiciário que queremos. Uma justiça 
em prol de um mundo melhor. É tempo de mudanças. Vamos 
participar, começando dentro de nós.

Maria José Silva ‘Zezé’
Presidente do Sinpojud 

Serviços do Sinpojud
Diretoria de Assuntos Jurídicos
Assessoria Jurídica 
Diretora - Jaciara Cedraz
Advogados – Goya Lamartine, 
Fabiano Balthazar, Danilo Souza
Secretária – Cleonice Souza
Estagiário – José  Newton
(71) 2109 3017 / 3018
Diretoria de Assuntos Sociais
Assistência Social
Colabora para evitar dificuldades 
na marcação de exames médicos.
Diretora – Vânia Romilda Lima
Assistente Social – Ana Paula 

Secretária – Teresa Cristina
Motorista – Sr. Milton
Tel.: (71) 2109 3039 / 2109 3009
Setor de Aposentados e 
Pensionistas
Secretária – Flavia Saavedra
(71) 2109 3038
Diretoria de Secretaria
Carteiras funcionais, filiação, 
recadastramento, carteira de 
filiados, Colônia de Férias 
Diretora – Sandra Melo
Secretária - Maiana Motta
(71) 2109 3006 / 2109 3016

Diretoria Financeira e de 
Convênios
Oferece aos filiados descontos 
adquiridos através de convênios 
com empresas de  diversos 
segmentos e administra as 
finanças do Sindicato.
Diretor – Jorge Cardoso Dias (*)
Aux. Financeiro – André Ferreira
Tesoureira - Isacéia Rangel
Convênios – Gleide Galiza, Jaire 
Fernandes e Silvana Sena 
(71) 2109 3014 / 3004 / 3034
(*) Entrevista na página 7.

Diretoria de Mobilização e 
Formação Sindical 
Realiza mobilizações da categoria 
e formação sindical 
Diretor – Samuel Nonato
(71) 2109 3007

Diretoria de Cultura e 
Desportos
Promove eventos e desenvolve 
ações esportivas e culturais aos 
filiados
Diretora – Alzira Apóstolo
(71) 2109 3010

Diretoria de Imprensa e 
Divulgação
Assessoria de Imprensa do 
Sindicato (jornal, site, divulgação, 
contato com mídia externa).
Diretor – Zenildo Castro
Jornalistas – Bianca Moreira, 
Adênio de Carvalho Costa
(71) 2109 3037 / 3008 
Gráfica
Serviços gráficos - preço menor 
para servidores - copiadoras.
Responsável - Daniel Vianna
Aux. Serviços - Marcelo
(71) 2109 3023

Editorial

Clama a Organização Internacional do Trabalho, como à 
regulamentação da Convenção 151, o fortalecimento nos 
encontros buscando a unicidade do salário para todos os 
servidores dos judiciários, como direito universal.
O Sinpojud está presente nas reuniões delegadas à 
Federação Nacional do Judiciário dos Estados Brasileiros 
(Fenajud), que tem a frente das duas instituições Maria 
José Silva "Zezé", reconhecida como sindicalista que 
pode levar tal questão ao desmonte das hierarquias e aos 
desmandos das oligarquias dominantes.
Também como Membro da Internacional de Serviços 
Públicos (ISP) e da CSPB  - Confederação dos Servidores 
Públicos do Brasil reforça a nova estrutura que não está 
distante. Aquieta-se as insatisfações de uma minoria que 
esquece o mísero salário que percebia, e hoje embrutece, 
principalmente nos mais novos, inexperientes, que o salário 
conquistado na Bahia teve superexposição do Sindicato dos 
Servidores do Judiciário do Estado da Bahia - Sinpojud.
Por conseguinte há diferenças salariais quanto a prestação 
do mesmo serviço prestado por servidores diferentes. Cabe 
ao Tribunal de Justiça dar exemplo do modus operandi, 
traduzindo em números reais e funções iguais para o 
direito inalienável do trabalhador do judiciário baiano. Está 
claro que uma democracia não funciona a base de decretos 
nem de medidas provisórias, mas, em toda sua estrutura 
emanada pelo povo, no diálogo e na cessão dos direitos.
Assim deve caminhar a humanidade...

Assim deve caminhar a humanidade!

Confecção de 
Carteira funcional 
e passe livre

Quem está aposentado 
a partir de 2005 e não 
usufruiu da licença-

prêmio deve entrar com um 
requerimento para solicitar 
o pagamento da indenização 
pelas licenças-prêmios não 
usufruídas.  Alguns servidores 
já começaram a receber.

Licença-prêmio

A Diretoria de Secretaria 
do Sinpojud informa 
que disponibiliza aos 

filiados serviço de confecção 
de carteira funcional e passe 
livre. O filiado deve enviar 
autorização para o Sinpojud 
endereçada à presidente 
Zezé, para que a carteira seja 
confeccionada junto ao SIJ. 

Observação: A devolução 
da carteira vencida 
só deve ser feita após 
recebimento da nova. 
Qualquer dúvida entre em 
contato com a Secretaria 
2109-3006/3016. 
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Processos

Aguardado com expectativa pela Diretoria Executiva do 
Sinpojud e pela maioria dos servidores do judiciário baiano 
por conta do corte dos pontos no período da greve (7 de 
maio a 14 de junho), a Sessão Plenária Ordinária Judicante, 
do início de outubro, seguindo parecer da relatora, decidiu 
por unanimidade pela negação ao Agravo Regimental do 
sindicato.
Significa que o corte de ponto dos quatro dias de maio, 
mais os 15 dias do mês de junho do período da greve, 
referendado pela Resolução no. 4, continua sub judice. 
Diante da negativa, a Diretoria Executiva do Sinpojud e o 
Departamento Jurídico se movimentaram para recorrer no 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), tão logo seja julgado o 
mérito do Mandado de Segurança.

5,9%
O Recurso foi remetido para o Tribunal de Justiça para 
julgamento. Depende agora de entrar em pauta na Câmara 
Cível.

Ação dos Pensionistas
Desde 9 de março deste ano que a Ação dos Pensionistas 
está em andamento (6ª. Vara da Fazenda Pública), ou seja 
Concluso para julgamento. Aguarda-se para qualquer 
momento sentença da juíza de Direito, Carmelita Arruda 
de Miranda.

Agravo Regimental sobre corte 
de ponto da greve teve decisão 
negada pelo Pleno

Pendências

TJBA esclarece 
sobre Resolução 10

A Diretoria Executiva 
do Sinpojud, Maria 
José Silva “Zezé” 
(Presidente), 
Jaciara Cedraz 

(Jurídico), Zenildo Castro 
(Imprensa), Jorge Cardoso 
(Finanças/Convênios), Sandra 
Melo (Secretaria) e Jurandy 
Lima (Administração), 
juntamente com servidores 
das Unidades Gestoras das 
Comarcas de Wanderley, 
Igaporã, Itaparica, Santo Amaro 
e Barro Preto reuniram-se com 
a Presidente do TJBA, Desª. 
Telma Britto, numa terça-feira, 
19/10.
Foi entregue ofício, solicitando 
da presidente, que determine a 
extensão do direito assegurado 
na Resolução nº. 10 a todos 
os servidores, que compõem 
o cargo efetivo do Tribunal de 
Justiça da Bahia, investidos no 
cargo de Titulares de Cartórios 
Extrajudiciais e Supervisores dos 
Juizados, preservando, assim, o 
princípio da isonomia.
A Resolução nº 10/2010, 
publicada no dia 8 de outubro, 
assegura aos escrivães, 
art.6º, “o direito de perceber 
gratificação pelo exercício 

funcional por Condições 
Especiais de Trabalho”, nos 
respectivos percentuais ali 
estipulados, sem, contudo, 
reconhecer os servidores 
detentores da titularidade 
dos cartórios extrajudiciais e 
os supervisores dos juizados, 
que assim como os escrivães 
exercem função de chefia.
A desembargadora Telma 
Britto esclarece que a 
responsabilidade das Unidades 
Gestoras fica a encargo do 
administrador e do escrivão; 
e, caso haja impedimento ou 
vacância do administrador, 
o juiz designará um servidor, 
justificando o motivo da 
referida designação. No caso 
dos escrivães e servidores 
lotados nas Unidades 

Diretoria e servidores vão ao 
Tribunal de Justiça

Como consultar o RHNet

Primeiro você deve 
acessar o site 
do Tribunal de 
Justiça da Bahia: 
http://www.

tjba.jus.br/site/index.wsp. 
No lado direiro há diversos 
banners (retângulos com 
títulos/links), onde está 
localizado o RHNet.  
Clique nele e proceda a 
consulta como você já 
faz para saber sobre seu 

contracheque. Veja figura. 
No próprio site do sindicato  
- www.sinpojud.org.br  - 
você encontra o banner do 
TJBA.

Substituição 
Os servidores que respondem 
pela titularidade dos cartórios, 
onde existe a vacância do 
cargo de escrivão com portaria 
referendada pela Corregedoria, 
têm direito a receber a 
gratificação CET no percentual 
determinado na Resolução no. 
10/2010. Quanto ao passivo 
da substituição, a presidente 
garantiu que irá pagar assim 
que os cálculos estiverem 
concluídos e convalidados. O 
passo seguinte, após liberação 
da Controladoria, será a 
consulta através do RHNet.

Gestoras, para 
recebimento da 
gratificação por 
Condições Especiais 
de Trabalho – 
CET, o juiz deverá 
solicitar através 
de ofício baseado 
na resolução nº 
10/2010 (veja 

A presidente do TJBA disse 
que algumas comarcas serão 
desativadas, ressaltando que 
a desativação não implica em 
extinção, pois elas podem voltar 
a funcionar. “Essa agregação 
não passa pela Assembleia 
Legislativa, uma vez que está 
garantida na Lei de Organização 
Judiciária – LOJ”, afirmou a 
desembargadora. Serão levados 
em consideração a arrecadação, 
número de processo, imóvel 
próprio e tempo de existência 
da comarca. Onde houver a 
necessidade de agregação, 
os servidores terão direito de 
opção para qual comarca da 
mesma entrância deverá ficar.

modelo padrão de requerimento 
no site do Sinpojud).

Agregação de 
Comarcas
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Fenajud e Sinpojud representam Brasil na ISP na Colômbia e Suíça

AFederação 
Nacional do 
Judiciário 
dos Estados 
Brasileiros 

-  Fenajud participou do 
congresso da Confederação 
Latinoamericana de 
Trabalhadores do Poder 
Judiciário (CLTPJ), conforme 
indicação feita durante 
a Conferência Regional 
Interamericana da 
Internacional de Serviços 
Públicos (ISP)  na cidade 
de Cartagena, Colômbia, 
realizada de 7 a 13 de 
setembro.
Representando o Brasil, a 
presidente da Fenajud e do 

Sinpojud, Maria José Silva 
"Zezé",  recebeu o certificado 
de comprovação de filiação à 
CLTPJ. O Brasil foi escolhido 
para ser o país-sede do 
próximo congresso e teve sua 
participação contemplada 
na nova composição do 
Comitê Executivo da CLTPJ, 
com a eleição do Diretor de 
Comunicação da Fenajud, 
Josafá Ramos, como 1º Vice-
Presidente da Confederação 
Latinoamericana de 
Trabalhadores do Judiciário.
O delegado sindical da 
Comarca de Ilhéus, Makrisi 
de Sá, e João Ramalho, 
Diretor Jurídico da Fenajud 
e presidente do Sindicato 

dos Servidores do Judiciário 
do Estado da Paraíba foram 
convidados para participarem 
do Congresso.
Paralela à conferência da ISP, 
a CLTPJ realizou congresso 
que definiu a reestruturação 
da entidade, eleição do 
novo Comitê Executivo, 
assuntos comuns aos países 
membros, denúncia à OIT 
de perseguições a líderes 
sindicais na Venezuela e Peru, 
além da definição da pauta do 
próximo congresso.
Segundo o presidente da CLTPJ 
"com a eleição do dirigente 
sindical Josafá Ramos, o 
Brasil passou a ocupar, de 
fato e de direito, papel de 

destaque político sindical na 
região da América Latina, 
como reflexo dos trabalhos". 
A confederação está presente 
em 15 países: Argentina, 
Brasil, Chile, Colômbia, 
Costa Rica, Equador, El 
Salvador, Guatemala, México, 
Nicarágua, Panamá, Paraguai, 
Uruguai, Peru e Venezuela.
Os coletivos da Confederação 
Latinoamericana de 
Trabalhadores do Judiciário 
têm mostrado o quão 
importante é o intercâmbio 
de experiências entre os 
colegas e as entidades, pois 
é a oportunidade de se 
discutir assuntos que antes se 
pensava únicos dos brasileiros 

A presidente do Sinpojud e 
da Fenajud, Maria José Silva 
"Zezé, recebe o  certificado de 
comprovação de filiação à CLTPJ 
- Confederação Latinoamericana 
de Trabalhadores do Poder 
Judiciário

Encontro ISP na Suíça Os trabalhos da Internacional de Serviços Públicos (ISP) não 
param. Após o Congresso de Cartagena, na Colômbia, a ISP 
convocou seus filiados para encontro em sua sede, na fronteira 
franco-suíça, renovando o debate para a prestação de serviços 
públicos com equidade de remuneração, promoção da 
inclusão de jovens, promoção da igualdade racial, igualdade de 
oportunidades no setor público dentre tantas opções para o 
debate voltado a um mundo melhor.
Maria José Silva "Zezé", membro da ISP, participa dos encontros 
patrocinados pela Internacional. Na Suíça, ela e o presidente 
do Sindicato de Rondônia, Israel Borges, participaram do 
Congresso que levantou novas possibilidades de debate como 
o tema da "falta de água doce em alguns país", com reflexo 
internacional. O próximo evento ocorre no Chile. As questões 
que perduram entre sindicato e TJBA devem ser resolvidas 
ainda este ano.

Israel Borges, 
presidente do 

Sindicato do Judiciário 
de Rondônia, Peter 
Waldorf, Secretário 
Geral da ISP, Maria 

José Silva "Zezé" 
representando o 

sindicalismo baiano, 
presidente do 

Sinpojud e da Fenajud, 
responsável pelo 

Departamento de 
Assuntos Jurídicos 

CSPB, e membro da 
ISP
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Fenajud e Sinpojud representam Brasil na ISP na Colômbia e Suíça

– perseguição a dirigentes 
sindicais com demissões, 
inclusive, flexibilização 
dos direitos trabalhistas, 
terceirização da mão de obra, 
assédio moral, disparidades 
salariais, ausência de 
ratificação ou regulamentação 
das convenções da 
Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), como a 
resolução da convenção  151.
A participação da Fenajud 
nesse congresso se deve ao 
fato dela fazer parte como 
filiada da ISP e da CLTPJ. A ISP 
é a única entidade de classe 
representativa dos servidores 
públicos internacionalmente 
reconhecida, ao passo que a 

CLTPJ é a única representativa 
dos trabalhadores do 
Judiciário de que se tem 
notícia no mundo.
O Brasil através da Fenajud se 
filiou oficialmente à CLTPJ em 
agosto de 2009 – o congresso 
ordinário da federação 
ocorrido em 2008 autorizou a 
filiação - quando do encontro 
dos trabalhadores na cidade 
de São José, capital da Costa 
Rica. 
A Fenajud recebeu no 
congresso de Cartagena, 
através de sua presidente 
Maria José "Zezé", o 
certificado de comprovação de 
filiação à CLTPJ.

 
A 10ª Conferência Regional 
Interamericana da ISP, realizada em 
Cartagena na Colômbia, foi uma grande 
mostra dos avanços e modernizações do 
novo modo de se fazer política sindical 
no mundo. A ideia distorcida, antes 

propagada pelas próprias diretorias, no sentido de 
que sindicato serve apenas para reunir trabalhadores 
e reivindicar melhores salários foi por terra. Faz-se 
necessário ampliar e defender as lutas de gênero, racial, 
LGBT, mulheres e jovens enquanto segmentos a serem 
respeitados e incluídos nas lutas do dia a dia.
A FENAJUD vem acompanhando esses avanços com 
muita sensibilidade a cada discussão. Atenção que 
se estende à base dos seus filiados, daí inclui-se o 
SINPOJUD. Tive a imensa satisfação em representar a 
juventude nacional da FENAJUD no setorial transversal 
que debateu acerca do espaço do (a) jovem no 
sindicalismo mundial, com patrocínio da ISP.
Diante da troca de experiências com países de todas 
as Américas foi perceptível problemas comuns como a 
ausência de jovens na maioria das diretorias sindicais, 
a pouca motivação para uma participação qualitativa, 
onde muitos jovens confundem ainda a política sindical 
com a partidária, a inexistência de concursos públicos 
com o crescimento das terceirizações e a perseguição aos 
trabalhadores que se encontram em estágio probatório.
O desafio agora será colocar em prática o que foi 
debatido fazendo primeiro o dever de casa, ou seja, 
realizar seminários a fim de aproximar e formar os tantos 
jovens que já estão filiados no SINPOJUD. Já contamos 
com o apoio da Diretora-Presidente Zezé e vamos 
estudar uma primeira atividade para os próximos meses. 
Saliente-se que para a ISP a idade limite de participação 
na condição de jovem é de até 35 anos. Portanto, se você 
se enquadra nesta faixa etária fique atento às próximas 
comunicações, e seja também um sindicalista consciente 
e preparado para o contínuo debate e embate em favor 
de nossa categoria.
O jovem não pode ser instado como o futuro do país, 
mas sim como o presente que, aí sim, construirá um 
futuro melhor.  
Contato por e-mail: sinpojudjovem@yahoo.com.br.

O sindicalismo 
jovem
Por Makrisi Sá (*)

O Brasil foi escolhido para ser o 
país-sede do próximo congresso e 

teve sua participação contemplada 
na nova composição do Comitê 

Executivo da CLTPJ, com a eleição 
do Diretor de Comunicação da 

Fenajud, Josafá Ramos, como 1º 
Vice-Presidente da Confederação 

Latinoamericana de Trabalhadores 
do Judiciário.

Na  foto à direita com o Diretor 
Jurídico da Fenajud e presidente do 
Sindicato do Judiciário da Paraíba, 

João Ramalho. 
Na coluna à direita o delegado 
sindical do Sinpojud em Ilhéus, 

um dos convidados da ISP, aborda 
o tema "Juventude Sindical" 

discutido no Congresso

(*) Makrisi Angeli Sá é Delegado Sindical na Comarca de 
Ilhéus e teve a oportunidade de ser um dos convidados da 
Fenajud através da ISP para ir à Colômbia.

Sobre a ISP

A ISP é a federação sindical 
internacional - sindicato global 
-para os/as trabalhadores/as de 
serviços públicos. A ISP agrupa 
646 sindicatos filiados em 158 
países. Juntos, estes sindicatos 
representam mais de 20 
milhões de trabalhadores/as de 
serviços públicos, que prestam 
serviço na administração 
pública, nos serviços sanitários 
e sociais, nos serviços 
municipais e das empresas de 
serviços públicos, como água, 
saneamento, energia elétrica , 
limpeza urbana, dentre outros. 

Desde sua fundação em 1907 
a ISP vem coordenando as 
lutas dos trabalhadores/as 
do setor público pela defesa 
de seus direitos, da justiça 
social e econômica e da 
qualidade e acessibilidade dos 
serviços públicos. A ISP é uma 
organização independente e 
representa oficialmente os/
as trabalhadores/as do setor 
público na OIT (Organização 
Internacional do Trabalho) e 
tem status consultivo diante do 
ECOSOC (Conselho Econômico 
e Social da ONU) e status de 
observador diante de outras 
organizações como a UNCTAD 
(Conferência das Nações 

Unidas sobre Comércio e 
Desenvolvimento) e OMC 
(Organização Mundial do 
Comércio).  
A sede internacional da ISP 
está situada em Ferney-
Voltaire, próxima da fronteira 
franco-suiça e de Genebra. 
A ISP dispõe de escritórios 
regionais e sub-regionais nos 
seguintes paises: Barbados, 
Bélgica, Brasil, Chile, 
Colômbia, Costa Rica, Estados 
Unidos, Índia, Japão, Líbano, 
Malásia, Nova Zelândia, 
República Checa, Romênia, 
Rússia, Sul da África, Togo e 
Ucrânia. Informações no site 
www.world-psi.org. 
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O Sinpojud, 
através da 
Diretoria de 
Assuntos 
Sociais, 

retomou o ciclo de 
Seminários Trabalho, Saúde 
e Cidadania nas cidades-
polo de Alagoinhas, Santo 
Antônio de Jesus, Brumado, 
Guanambi e Jequié, com a 
participação dos servidores 
das comarcas circunvizinhas. 
Ministrado pelo especialista 
em saúde no trabalho, Dr. 
Herval Pina Ribeiro, professor 
da Universidade de São 
Paulo (USP), o seminário 

Jequié fecha ciclo do seminário 
trabalho, saúde e cidadania

Uma das funcionárias mais assíduas do sindicato, Teresa 
Cristina Barros Menezes, casada, mãe de Handersom, 
Joseane (filhos biológicos) e de Jeferson e Marcela 
(adotivos) é Assistente de Administração e trabalha na 
Diretoria de Assuntos Sociais. Ávida pelo trabalho, e com 
ascensão sempre próxima do seu dia a dia pela eficiência, 
Teresa Cristina conclui ainda este ano a Faculdade de 
Pedagogia Social, na Faculdade Vasco da Gama - Cajazeiras.
Entrou no sindicato há 10 anos, inicialmente na função 
de serviços gerais, e em dois meses passou para a 
Recepção ficando por cinco anos e hoje, como Assistente 
da Administração ainda tem a responsabilidade do 
acompanhamento técnico-administrativo nas viagens 
promovidas pelo Seminário Saúde, Trabalho e Cidadania 
nas cidades-polo baianas.

Cristina: meu nome é trabalho

No final de agosto foi realizado em Salvador o Word Cup 
Jiu Jitsu Olímpico, na sede da AABB com a participação do 
serventuário Luis Eduardo Figueiredo Reis, Subescrivão da 
Vara de Audiência Militar, Cidade Baixa. O Sinpojud deu 
apoio ao Servidor que ficou em terceiro lugar, medalha de 
prata, competindo em outro nível.
O 3º. Lugar no Word Cup, nível Marron Absoluto, eleva a 
força de vontade desse servidor que pensa nas Olimpíadas. 
Seu esforço e dedicação começam às 5h30 da manhã com 
exercícios e corrida, entra no trabalho às 8, e por iniciativa 
própria segue até às 18, “às vezes passo um pouquinho do 
horário”, diz Luís Eduardo, e depois vai para sua academia 
para treino de duas horas seguidas ou mais.
A próxima competição de Luís Eduardo será no Pan 
Americano que ocorre agora em outubro, em Brasília. 

Servidor representa Sinpojud no 
Word Cup de Jiu Jitsu 

O trabalhador-
esportista do 
Judiciário, ao 
lado da Diretora 
de Cultura e 
Desportos, 
Alzira Apóstolo, 
veio mostar 
sua conquista 
representando o 
Sinpojud

Comarcas que 
participaram
do Seminário
Ilhéus, Barreiras, Paulo 
Afonso, Juazeiro, 
Vitória da Conquista, 
Itapetinga, Itambé, 
Tremedal, Encruzilhada, 
Belo Campo, Alagoinhas, 
Sátiro Dias, Catu, Pojuca, 
Acajutiba, Aporá, Rio 
Real, Cipó, Conde, 
Entre Rios, Esplanada, 
Iambuque, Itapicuru, 
Nova Soure, Olindina, 
Santo Antônio Jesus, Cruz 
das Almas, Amargosa, 
Jaguaripe, Jequiriçá, Laje, 
Mutuípe, Nazaré, Ubaíra, 
Brumado, Barra da 
Estiva, Caculé, Condeúba, 
Iramaia, Ituaçu, Jacaraci, 
Livramento de N. 
Senhora, Pres. Jânio 
Quadros, Tanhaçu, 
Guanambi, Caetité, 
Carinhanha, Cocos, 
Coribe, Igaporã, Licínio 
de Almeida, Malhada, 
Palmas de Monte Alto, 
Pindaí, Urandi, Jequié, 
Boa Nova, Ibicuí, 
Iguaí, Itaquara, Itiruçu, 
Jaguaquara, Maracás, 
Nova Canaã, Planalto, 
Poções e Santa Inês.

propõe à categoria oficinas 
de formação e mobilização 
sindical, tendo como base a 
prevenção do adoecimento 
através do conhecimento dos 
direitos do trabalhador do 
judiciário.
Os servidores das cidades-
polo de Ilhéus, Barreiras, 
Juazeiro, Paulo Afonso, Vitória 
da Conquista, Alagoinhas, 
Santo Antônio de Jesus, 
Brumado e Jequié mais as 
comarcas circunvizinhas já 
foram contempladas com o 
seminário. Para o próximo 
ano, pretende-se fechar o 
ciclo em todas as cidades-
polo.
Estima-se que mais de 800 
trabalhadores da Justiça 
tenham participado das 
oficinas de formação e 
mobilização sindical com 
avaliação positiva, tanto pela 
iniciativa do sindicato quanto 
pela aproximação servidor/
Sinpojud.

Alagoinhas Brumado

Jequié Paulo Afonso

Ilhéus

Santo Antônio de Jesus

Vitória da Conquista Guanambi

Herval Pina 
é professor e 
pesquisador 
da 
Universidade 
de São Paulo 
(USP)



•	 71.	 7

ENTREVI$TA
Jorge Cardoso Dias

T
L-  Qual a sua 
formação 
acadêmica e como 
ingressou no 
judiciário baiano?
Jorge Cardoso 

- Estou atualmente 
cursando Direito, adquirindo 
conhecimento para melhor 
desempenhar minhas funções 
no âmbito do Judiciário, e na 
constante luta em prol dos 
interesses da nossa categoria. 
Ingressei no Judiciário através 
de concurso público no ano de 
2002.
TL- Que cargo ocupou e em que 
Comarca?
JC- Com adoção de nova 
nomenclatura no Judiciário 
da Bahia, o cargo de Oficial de 
Registro Civil, tornou-se Analista 
Judiciário, lotado no Distrito de 
Ibiaporã, município de Mundo 
Novo/Ba., 310 km da capital 
baiana.
TL- Desde quando está diretor 
do Sinpojud? 
JC- Atendendo convite expresso 
da minha companheira e 
guerreira Zezé, aceitei compor a 
chapa 1, a qual obteve volume 
de votos expressivo, com 
aproximadamente 80% dos 
servidores, sendo empossado 
a partir do mês janeiro do 
corrente ano. 
TL- Qual a sua expectativa para 
esse mandato? 
JC- Tenho expectativa 
específica, creio na luta, vivo 
pela incessante busca que 
possibilite ampliar e garantir 
direitos dos servidores do 
Judiciário. A dicotomia existente 
no seio da categoria é algo 
que só beneficia o Poder. Vou 
me ater de forma consciente 
e persistente em favor da 
igualdade, seja ela financeira 
ou funcional. Nós trabalhadores 
do Judiciário, operários do 
Direito que expressa o poder 
em exercício, somos acometidos 
por vários fatores impostos 
de forma abrupta, sem a 
devida atenção às garantias 

Jorge Cardoso Dias é Diretor de Convênios e Finanças do Sinpojud. 
Analista Judiciário, lotado no Distrito de Ibiaporã, município de Mundo 
Novo/BA, em entrevista ao Tribuna Livre, ressalta o que prioriza no seu 
mandato. “Vou me ater de forma consciente e persistente em favor da 
igualdade, seja ela financeira, ou funcional”.

dos direitos que nos assistem. 
Estamos adoecendo e não há 
equilíbrio, sequer estrutura, 
que nos possibilitem exercer 
com presteza as nossas 
funções. O déficit de pessoal 
é realidade latente que assola 
de forma negativa o Judiciário 
do Estado da Bahia. Apenas se 
vê o aumento do volume das 
obrigações, sem atentar para 
o que dispõe a própria LOJ (Lei 
de Organização Judiciária) que 
rege os atos administrativos do 
Tribunal. 
TL- Como Diretor Financeiro 
que mudanças pretende fazer 
em seu mandato e quais as 
suas prioridades?
JC- Pretendo desempenhar de 
forma límpida a função que 
me foi conferida. A principal 
prioridade é gerir de forma 
objetiva a vida financeira do 
Sindicato, firmar convênios 
para facilitar o acesso de forma 
menos onerosa aos filiados nos 

âmbitos sociais, educacionais e 
de saúde. As mudanças serão 
implementadas de forma 
gradativa, para contemplar 
melhorias e estabilidade 
financeira da instituição, 
contando diretamente com o 
apoio de meus auxiliares diretos 
Isacéia Rangel, na Tesouraria, 
e André Silva Ferreira, na 
Administração Financeira e 
Gleide Galiza, no Setor de 
Convênios.
TL- Como você avalia a gestão 
de Maria José?
JC- O meu posicionamento em 
relação a questão abordada, 
é bastante límpida. Avalio 
de forma objetiva, classifico 
o Sinpojud, sendo antes de 
Zezé e após Zezé. A dinâmica 
e aguerrida companheira fez 
do SINPOJUD uma instituição 
respeitada, reconhecida e ativa 
no cenário estadual, nacional e 
internacional. 
Apesar de vários companheiros 

não terem a hombridade de 
reconhecer os fatos e atos 
tão visíveis e inquestionáveis, 
quanto ao desempenho da 
nossa Presidente Zezé à frente 
do Sinpojud. É salutar que haja 
oposição para que tenhamos a 
convicção que somos capazes 
como representantes sindicais 
de melhorar e avançar em 
nossas conquistas.
TL- Fale um pouco de sua 
vida pessoal. Casado? Filhos? 
Naturalidade?
JC- Eu sou pai de quatro filhos 
(duas meninas e dois rapazes): 
Daphine, Peter, Wendy e 
Vinícius, sendo os três primeiros 
concebidos em meu primeiro 
casamento. Atualmente sou 
casado com a serventuária 
Suede Dias Mattos, meu porto 
seguro enviado por Deus. É uma 
mulher dinâmica, verdadeira e 
totalmente voltada à família; 
uma pessoa que me apoia de 
forma precisa, e que mesmo 
em meio a discórdia é esposa 

que prima pelos valores éticos 
e morais de forma rígida. As 
minhas conquistas pessoais 
têm indiscutivelmente a 
contribuição direta dessa 
mulher. Amo da forma que 
sei amar e acredito no nobre 
sentimento divino que nos 
une. Sou natural da cidade de 
Piritiba-BA, filho adotivo da 
minha querida cidade Mundo 
Novo-BA onde mantenho meu 
endereço domiciliar juntamente 
com minha família.
TL- Deixe um recado para a 
categoria dos trabalhadores do 
judiciário. 
JC- Aos meus companheiros, 
deixo uma breve reflexão. 
Tenho em minha vida 
princípios que busco a cada dia 
amparar os meus atos, creio 
em Deus onde busco refúgio 
para transpor as aflições 
diariamente:
- “O que mais preocupa não é 
o grito dos violentos, nem dos 
corruptos, nem dos desonestos, 
nem dos sem ética. O que mais 
preocupa é o silêncio dos bons”. 
Martin Luther King. 
Precisamos de pessoas 
compromissadas com a luta em 
busca da unidade, do coletivo; 
só assim, seremos mais fortes e 
imbatíveis.
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Convenção 151: Lula quer 
regulamentar no seu governo

O governo brasileiro formalizou à direção da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) a adesão do país à 
Convenção 151, norma internacional que garante 
organização sindical aos servidores públicos e a atuação 
deles no processo de negociação coletiva.  O ministro do 
Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, assumiu o compromisso 
em Genebra, na Suíça, sede da OIT, no dia 15 de setembro.
Após a adesão formal, o Brasil tem até um ano para 
regulamentar diversas garantias aos trabalhadores do setor 
público, como estabilidade dos dirigentes sindicais, direito 
de greve dos servidores e proteção contra possíveis atos 
antissindicais de autoridades públicas. Apesar da ampliação 
de direitos da Constitução Brasileira de 1988, os direitos dos 
servidores ainda precisavam de regulamentação.
"Este é mais um grande avanço do governo do presidente 
Lula na área das relações do trabalho, pois garante aos 
servidores os mesmos direitos dos demais trabalhadores", 
afirmou Lupi, ao entregar o documento de adesão a Jean 
Maninat, diretor da OIT para América Latina e o Caribe. 
"É um importante passo para nossa democracia e mostra 
a sensibilidade de um presidente que reconhece o papel 
fundamental dos sindicatos para o trabalhador", completou, 
ao lado de representantes das centrais sindicais brasileiras.

Governo brasileiro formaliza adesão 
à Convenção 151 da OITO 

presidente Luiz 
Inácio Lula da 
Silva fará todo 
esforço para 
regulamentar a 

Convenção 151 da OIT ainda 
este ano. A informação foi 
colhida junto a CSPB, que 
ouviu com exclusividade 
do Secretário-Geral da 
Presidência da República, 
ministro Luiz Dulci.
O Decreto Legislativo 
205/2010 ratifica a 
Convenção 151 e a Resolução 
159 da OIT, foi registrado 
pelo Ministério do Trabalho 
e Emprego, no dia 15 de 
junho passado, durante a 
Conferência Internacional do 
Trabalho, em Genebra, Suíça, 
junto ao diretor da OIT para 
a América Latina e o Caribe, 
Jean Maninat.
O presidente da CSPB, 

João Domingos Gomes 
dos Santos e Diretoria da 
CSPB participaram do ato 
histórico e afirmaram que 
“os servidores públicos 
comemoram a maior 
conquista de toda a história 
da categoria. Esta foi a 
primeira luta que a CSPB 
comprou e concluímos após 
quase 40 anos de lutas, mais 
uma importante etapa”.
A regulamentação da 

1O diálogo proposto no 
discurso de sua posse 
não foi dito que seria 

a base de Resoluções e De-
cretos. Nos prepararíamos 
contratando mais advoga-
dos para lidar com o TJBA.

2Há uma luz no fim do 
túnel com a projeção 
de pagamentos do 

passivo das substituições.
Mas cadê os 4% e os 5,9%?

3O Tribunal foi home-
nageado por um grupo 
de deficientes físicos. 

Os fóruns não têm acessibi-
lidade nem tampouco estu-
dos ou projetos na capital e 
no interior para esses traba-
lhadores. A homenagem se 
deve a quê?

4Todo o trabalho desen-
volvido para intensificar 
cursos de Libras (con-

versa por sinais) pelo Sindi-
cato para os servidores do 
Judiciário foram compilados 
por um setor do TJ. No último 
curso, uma das diretoras do 
Tribunal insistia na condição 
de tentar barrar a Imprensa 
do Sinpojud por entender, 
vejam só, que a idealização, 
reivindicação do Curso de 
Libras seria dela e não do 
Sindicato. 

5Êta Tribunal que gosta 
de descumprir leis! 
O TJBA não cumpriu 

a decisão do Mandado de 
Segurança. Até mesmo o 
Presidente da República não 
está isento de cumprir as Leis 
do País.

Convenção 151 é importante, 
porque essa norma se refere 
à questão específica da 
relação Estado e servidores.
• Saiba mais sobre a 
regulamentação da 
Convenção 151 da OIT 
numa cartilha que pode ser 
impressa do portal 
http://www.dhnet.org.
br/dados/cartilhas/dh/
cartilha_oit_convencao_151.
pdf.

Quando um juiz so-
fre processo, ele se 
aposenta, responde 

pena por censura ou é agra-
ciado com remoção. Mas veja 
que injustiça: o servidor que 
responde processo adminis-
trativo é obrigado a trabalhar 
de graça e, como punição, é 
demitido a bem do serviço 
público. 

Senha é pessoal

Servidores fiquem em 
alerta. Preserve a pri-
vacidade de suas senhas! 

Exija que o juiz solicite senha 
para todos os servidores dos 
cartórios e ou das secretarias; 
pois, atualmente, usa-se 
senha de um único servidor 
para todos. Lembre-se que 
você é responsável por toda 
movimentação feita através 
da sua senha. Se esperte!!!

À esquerda, o 
diretor da OIT 
para a América 
Latina e o Caribe, 
Jean Maninat

Cadastre-se

Acompanhe todas as notícias 
pertinentes ao judiciário 
e, principalmente, as de 
interesse da categoria 
recebendo diariamente por 
e-mail do sindicato. Você 
pode se cadastrar: acesse o 
Newsletter do SINPOJUD.

No Newsletter

Cuidado com seu celu-
lar!!!
Evite dar o aparelho 

para advogados e ‘partes’, 
pois, posteriormente, você 
pode ser vítima de
perseguições...

Atenção!

Dois pesos e 
duas medidas


