
a tarde do dia 23/10, o Pleno do TRE-BA aprovou, por unanimidade, a 

Nrevogação das Resoluções 10 e 12/2016 que prejudicavam 
servidores que possuíam banco de horas. 

As horas efetivamente trabalhadas entre 2017 e 2012 voltarão ao registro de 
ponto.  

Em estratégia de ação elaborada conjuntamente com a Comissão de 
servidores que tratou desse assunto, tendo à frente principalmente a servidora 
Sarah Silva e o servidor Sérgio Medrado, o SINDJUFE-BA consagra mais duas 
vitórias aos trabalhadores do órgão após vários meses de mobilização.

Uma foi o retorno do banco e a outra o fim do desconto de duas horas do 
banco após alguma folga ou ausência. 

Logo após a vitória obtida com a volta da jornada de 6 horas, outra vitória, 
ocorrida no finalzinho de 2016, os servidores aprovaram em setorial a retomada 
da campanha pelo resgate do banco de horas  - e pelo fim do desconto de duas 
horas em banco por cada folga -, iniciada no início de 2017 que teve agora seu 
desfecho igualmente favorável aos trabalhadores do órgão. 

Da mesma forma, a participação de todos e todas – e principalmente dos que 
compuseram as Comissões – foi fundamental para mais essas vitórias. 

A vitória ter sido obtida pela via administrativa teve também caráter 
pedagógico, provando que quanto os servidores se unem ao sindicato toda 
conquista é possível.

VITÓRIA DOS SERVIDORES DO TRE-BA
RESOLUÇÃO QUE EXCLUIU BANCO DE HORAS É REVOGADA!

O Dr. Cláudio Andrade, advogado do Sindjufe-BA fez a sustentação oral onde 
provou a total ilegalidade dos atos da administração passada.

EDIÇÃO ESPECIAL  NOVEMBRO DE 2017

A servidora Sarah Silva e o servidor Sérgio Medrado (Serjão) foram 
fundamentais para essa conquista!
Toda a tática de mobilização e material (marca, cartazes, requerimentos, 
memoriais) foram elaborados coletivamente nas reuniões exaustivas realizadas 
pela Comissão nesses 8 meses de campanha.
Tensionados diariamente pelos servidores sobre a posição contra e a favor de 
judicializar o assunto, eles seguiram firmes seguindo a deliberação das setoriais. 

Na última segunda (6), o Sindjufe-BA protocolou no TRE sob o nº 
2000535/2017, uma Petição com critérios objetivos a serem considerados na 
regulamentação da Resolução nº 1.107/2017, para que a sua aplicação 
assegure os direitos conquistados pelos servidores mediante decisão do 
Tribunal Pleno. 

O documento contem os termos dos pedidos feitos pela entidade, que 
alcançaram deferimento, avisando fastando a possibilidade de enten-dimento 
dúbio. A petição contém exatamente o que foi pedido sob termos referendados 
pelas assembleias setoriais. 

Resumo da petição: 
1 - Que o registro das horas no sistema ocorra de forma imediata,
2 - Que se devolva as horas des-contadas a cada folga por força da 

resolução 10; 3 - Que seja reembolsado em pecúnia os descontos feitos em 
folha por ausências, em virtude do registro do banco de horas ter sido 
suprimido; 4 - que o prazo para fruição do banco de horas ora restituído seja de 
cinco (05) anos a partir da nova data de registro, conforme consta na redação 
do mencionado art. 18,  ou que esse prazo corresponda ao período que restava 
para completar o prazo de cinco (05) anos, e que o prazo prescricional se inicie 
em 07 de janeiro de 2019. 

SINDJUFE-BA protocola petição com 
pedidos aprovados



« Este ano, nós, servidores do TRE/BA, tivemos 
oportunidade de ver duas atuações importantes do 
Sindicato junto à Adminis-tração, e com sucesso: jornada 
de 6h e recuperação do banco de horas. A primeira luta 
representa enorme acréscimo ao "patrimônio" profissional 
do servidor, composto não apenas por ganhos 
remuneratórios, mas também por aspectos de qualidade de 
vida no trabalho, elevando, como consequência, também a 
qualidade dos serviços prestados ao público.

Já a luta pela devolução dos registros em banco das 
horas trabalhadas representou o restabelecimento da 
justiça e segurança jurídica.  

Em meio a tantos ataques realizados aos brasileiros, em 
geral, e a nós, servidores públicos, foi muito significativo 
ver a atuação sindical incluir em sua agenda estar presente 
nas questões específicas do TRE/BA.

Para os próximos passos, gostaria de ver mais união 
entre os vários sindicatos e seus sindicalizados na luta 
contra o desmonte do serviço público que vem sendo 
implementado em todo o país, em especial quanto às 
ofensivas à nossa estabilidade e aposentadoria.»

 FERNANDA PORTELA (TRE- Alagoinhas)

« Como sindicalizada,  diria que fomos à luta junto com vocês 
[do sindicato] e só conseguimos porque teve pressão, mas também 
teve apoio do sindicato para nossas demandas específicas, o que é 
muito importante.  

Precisamos ser mais atuantes enquanto categoria e precisamos 
também sermos ouvidos pelo nosso sindicato, o que acho tem 
acontecido nessa gestão!! 

Temos muito a fazer ainda, mas acho que estamos trilhando um 
bom caminho. 

Que façamos das diferenças e dos desacordos momentos de 
discussão e de propostas!! Continuemos nas lutas!! »

CARLA MINOLTA (Z. 175)

« Compartilho meu encantamento com o resultado da luta 

pela devolução do nosso banco de horas. Vamos continuar 

nessa energia! Juntos somos mais!! Parabéns, galera! »

SALETE SARAIVA

com a palavra, o servidor!
« São muitas ba-

talhas, algumas muito 
árduas, que parecem ser 
invencíveis. Quantas 
vezes ouvi pessoas 
reclamando, duvidando 
da vitória, questionando 
a estratégia do sin-
dicato de inicialmente 
tentar a via adminis-
trativa. Hoje comemoramos. Depois de muita luta, muitas 
audiências com os juízes, e depois de muita dedicação dos 
servidores da Comissão de Negociação, alcançou-se a vitória. Não 
custa lembrar que a luta é de todos e de cada um de nós! »

SANDRA CERQUEIRA

« Parabenizo em especial os colegas da Comissão de 
Banco de Horas. Parabenizo também o Sindjufe e demais 
colegas que se envolveram diretamente na luta pelo 
reconhecimento da restituição do nosso direito ao banco 
que fora suprimido em 2016. O esforço de cada um e do 
conjunto em buscar a via de negociação, em demonstrar os 
fundamentos da legitimidade do nosso pleito ao Tribunal foi 
fundamental. Fica aqui o meu muito obrigada dirigido aos 
colegas e ao sindicato! »

ALESSANDRA ARAÚJO (Z.34 Belmonte) 

« O sindicato juntamente com a categoria merecem toda essa 

grande vitória para todos os servidores. Parabéns para todos nós. »

ISRAEL ALMEIDA

« Felicito os colegas do sindicato pela luta aguerrida em favor 
dos nossos direitos, especialmente na recente é complicada 
questão do banco de dados. O espírito de luta dos nossos 
representantes, mais um vez se fez presente. Parabéns a 
todos.»

CLÁUDIO LIMA (Juiz TRE-BA)
 

GANHAMOS O BANCO, PERDEMOS 4 ZONAS E TEMOS MUITO

A ENFRENTAR AINDA

A MOBILIZAÇÃO PRECISA CONTINUAR!
o longo dos últimos meses a Comissão eleita para 

Atratar deste assunto, da qual faz parte o Sindjufe-

BA, esteve à frente de uma grande mobilização, 

que incluiu algumas estratégias, como marca, cartazes, 

requerimentos, memoriais, dossiês, passagem em salas, 

camisas,  faixas,, visita aos magistrados e o mais importante, 

o chamado aos servidores da capital e do interior. O resultado 

de tudo isso foi a VITÓRIA por meio da sustentação oral feita 

pelo advogado do sindicato, Cláudio Andrade, na sessão do 

Pleno que tratou sobre esse pleito do retorno do registro das 

horas e o fim do desconto de duas horas a mais a cada folga.
 
Rezoneamento
Mas nem tudo foi vitória no TRE-BA: O rezoneamento 

imposto por Gilmar Mendes fechou 4 zonas. 

Apesar da mobilização nacional, incluindo um Ato Público no dia 

10/10 em Lauro de Freitas, não foi possível reverter isso. Mas o 

sindicato não desistirá.

Temos ainda demandas internas, como o trabalho aos sábados e no 

recesso, etc., e muitas externas, como o DESMONTE DO SERVIÇO 

PÚBLICO em curso no País. Isso inclui a colocação dos servidores na 

plataforma de inimigo público. 

E o ataque é geral: Temer insiste em pautar a VOTAÇÃO DA 

REFORMA DA PREVIDÊNCIA ainda nesse mês, e PRECISAMOS 

EVITAR!

Por isso chamamos os servidores a se manterem atentos e junto ao 

sindicato para reagir a outros problemas. 
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