
TEMA: COMO ME TORNEI COORDENADOR JURIDICO DO 
SINDJUFE/BA 

AUTOR: FRANCISCO FILHO, COORDENADOR JURIDICO DO 
SINDJUFE E ESPECIALISTA EM DIREITO PREVIDENCIÁRIO.  

 
As eleições para a atual Diretoria do Sindicato (gestão 2008/2011) foram 

realizadas em setembro de 2008. Todos se recordam que no ano de 2006 
lutamos pela conquista do Plano de Cargo e Salários que foi aprovado no 
Congresso Nacional no final de 2006 e passamos por um período de greve que 
exigiu muito esforço de todos.  Naquela greve me lembro muito bem que 
levantei um argumento que era de interesse de muitos servidores, que foi o 
instituto do REENQUADRAMENTO, onde muitos servidores dos três tribunais 
haviam prestado concurso antes da lei 9.421/1996 e nomeados posteriormente, 
causando prejuízos remuneratórios em três níveis de ascensão. Havia outros 
motivos para a deflagração do movimento paredista e esse instituto era um 
deles, pois, com interesse de muitos.  

Depois dessa greve, pelo destaque que tive nos debates e participação 
no movimento, a partir dali já estaria cotado para participar da próxima diretoria 
do sindicato. Lembro-me que estava em casa descansando e recebi uma 
ligação de Elisa Maria Silva Fortes, a qual de pronto relatou que estava 
formando uma chapa para a disputa eleitoral da eleição do sindicato na 
gestão 2008/2011, sendo imediatamente por mim rejeitado o convite. Disse 
a ela que eu tinha muito trabalho e também estava preparando para continuar 
estudando, visando um crescimento pessoal no trabalho e na vida cotidiana. 
No entanto, Elisa Maria Silva Fortes não se contentou com a resposta 
negativa e por várias vezes renovou o convite por telefone para que eu 
participasse como Coordenador Jurídico na gestão 2008/2011. Numa das 
ligações que recebi coloquei para Elisa Maria Silva Fortes que o 
Coordenador Geral I não deveria ser Rogério Fagundes, uma vez que ele 
já tinha sido em administrações anteriores, entretanto, ela o manteve.  

Diante de tanta insistência eu acabei cedendo e aceitando o convite 
mediante uma condição. A condição era de que como o Coordenador 
Geral seria Rogério Fagundes, conforme se ratificou posteriormente, este 
teria que comparecer na Central de Mandados, na Justiça Federal e fazer 
o convite pessoalmente.  E ele compareceu e fez. Desta forma, aceitei o 
convite para ser Coordenador Jurídico do SINDJUFE/BA. 
Salvador, 27 de agosto de 2010. 
 
Francisco Antônio da Silva Filho                 
 


