
Qual a democracia que queremos??? 
 

Me parece muito temerário o afastamento da categoria das assembléias. 
No TRE, especificamente, já fizemos grandes assembléias, quando o 

tema, inclusive, não era para tratar sobre PCS’s (aumento de salários, 
porque, na verdade, não vejo que o PCS atual abranja questões mais 

significativas para a categoria. 
  

Entretanto, as assembléias vêm minguando. Acontece que, mesmo para 
quem é contrário à Diretoria atual (ou a qualquer diretoria de qualquer 

sindicato), esse é o nosso órgão representativo de classe e, na verdade, 

o descaso com que tratamos as questões, como assembléias, por 
exemplo, reflete no todo. 

  
O sindicato está abandonado.  

 
Não se tem, desde que foi unificado o SINDJUFE, uma disputa de 

chapas. Quem se mantém no poder, ad aeternum, tem o seu quinhão de 
culpa porque tem como meta desestimular a própria diretoria e a 

categoria a participar. E nós o que fazemos? Sequer exigimos uma 
prestação de contas... E, quando exigimos, viramos INIMIGOS! 

  
Acho que a eficiência de uma diretoria prima, por exemplo, pelo 

incentivo à participação do filiado e pela observação do 
surgimento de novas lideranças no movimento. Não estou aqui 

falando em assembléias feitas no clube, onde a cerveja mais barata 

do Brasil é vendida em parte, porque a outra parte é “subsidiada” 
com a grana de quem está contribuindo para a luta política. Mas aí é 

assunto para um outro texto. 
 

Entretanto, não podemos reclamar, temos a Diretoria que 
merecemos. Queremos apenas alguém para encaminhar as nossas 

lutas, mas é preciso participação para que isso aconteça efetivamente. 
Quando fechamos os olhos e delegamos ao outro a opção de 

escolher, de propor, de fiscalizar e cruzamos os braços, corremos 
o risco de encontrar pessoas que se aproveitam do nosso 

descaso (descaso mesmo, não se trata de boa-fé), e que também 
tratam com descaso (no mínimo) também a organização que nos 

representa ou deveria. 
 

Aqui cabe uma reflexão. Evidentemente, existem problemas territoriais, 

mas temos filiados em todo o interior da Bahia (TRE-TRT-JF). É evidente 
que não existe a possibilidade de se realizar assembléias em todos os 

municípios, sempre que necessário. Sabemos que a melhor democracia 



seria a feita olho-no-olho, na defesa de nossas convicções e ideologias. 

É lamentável que não tenhamos ainda recursos disponíveis para 
realizarmos as assembléias com o total da categoria. E aqui eu 

pergunto: quando fazemos eleições nos sindicatos, as urnas não vão até 

a categoria, à disposição de todos os filiados? E aí acaba a participação 
dos filiados do interior? É só o voto e basta? Mas e as assembléias que 

fazemos entre estes períodos? Como ficam? Algumas demandas 

necessitam de uma resposta quase que imediata, não dá para 
programar um Encontro Estadual toda vez que precisamos ouvir a 

categoria. Aqui vou ser chata. Quando as chapas disputam, passam, em 
algum momento, nos diversos locais de trabalho, fazem a defesa de 

suas propostas/plataformas e depois a urna aparece por lá e as pessoas 
que já ouviram tudo que se tinha a dizer escolheme votam (não é o 

caso da Bahia que foi até o momento sempre chapa única). 

 
Aproveitando a evolução da informática como meio de 

comunicação de massa,  será que não existe a possibilidade de 
usá-la como um facilitador na solução dos nossos problemas? 

 
Não gostaria de dar o exemplo mais clássico do uso da Internet. Mas 

vou usar: as pessoas estão se conhecendo, fazendo sexo e casando pela 
internet. Eu discordo. Na minha geração isso seria a famosa 

masturbação. Mas, se há satisfeitos... pra mim tá legal, desde que eu 
não seja a parte envolvida...rsrsrsr. Alega-se até que é sexo seguro sem 

uso de camisinha. O defeito inquestionável é que não dá para procriar, 
ainda... Outro exemplo: O judiciário estadual tem copiado, e hoje já 

existe o PROJUDI, sistema em que as petições iniciais são 
encaminhadas via internet, como os documentos escaneados, e as 

audiências marcadas, tudo bonitinho, com algumas falhas ainda, mas 

tende a melhorar. A Justiça Federal já está (aqui na Bahia), implantando 
também o processo eletrônico. Na JE, já poderemos votar para 

presidente onde escolhermos... 
 

Não sou expert em informática, mas defendo que se crie um método 

para que as pessoas votem. Na última assembleia, algumas pessoas 
levantaram a questão: estávamos decidindo (20 pessoas) pelo 

total da categoria. Me senti péssima. Não temos que usar os meios 

disponíveis e adequá-los às nossas necessidades? 

 

Sei que muito pouco dos que estão fora talvez não participassem 

(também), de uma única assembléia, mas a possibilidade de 
participar tem de ser oferecida.  

 

Pensem no nosso caso. Nas eleições organizadas pela Justiça Eleitoral, 

temos o voto obrigatório e uma abstenção de 30% (?). Se não 



tivéssemos o voto obrigatório teríamos uma abstenção de mais de 50%  

brincando!!! Vocês duvidam disso?. O cidadão pode nunca ter votado, 
mas lá, num dia qualquer que ele, por algum motivo, resolve se dignar 

a votar aos 90 anos, temos que estar com todo o aparato pronto para 

que ele exerça a sua cidadania... e não adianta nem argumentar “poxa, 
mas você nunca votou! Porque agora???” Quem você acha que perderia 

a credibilidade? Acho justo quando alguém que não se sente 
contemplado pelas propostas se abstêm e até declara seu voto (no caso 

de votações em assembléias). Porém, acho que podemos melhorar a 
nossa participação nas assembleias. Não é porque está ruim que 

precisa ser sempre assim! Veja o nosso caso (TRE). São 
aproximadamente 450 servidores na sede. Justifica-se que uma 

assembléia feita dentro do Tribunal tenha uma participação tão 
ínfima em decisões tão importantes como uma paralisação? Será 

que temos mesmo representatividade? 20 votam decidindo que 
cerca de 900, vão parar? Acho temerário lutarmos tanto por uma 

democracia representativa e deixar que o outro decida.  
 

 “O que mais preocupa não é o grito dos violentos, nem dos 
corruptos, nem dos desonestos, nem dos sem-caráter, nem dos 

sem-ética. O que mais preocupa é o silêncio dos bons!”! 

               Martin Luther King 

 
Pensemos no assunto com carinho e com o respeito que todos nós 

merecemos! 
 

 
PS. Gostaria de acrescentar que no momento atual e há cerca de 4 anos (desde o ano 

de 2006), estou acometida de enfermidade que me manteve afastada do trabalho. E 

que, mesmo com o meu retorno, tenho muitas limitações físicas, o que limita o meu 

tempo de participação em assembléias e, notadamente, em atividades extra-

assembléias. Entretanto, participei de todo o movimento paredista, mesmo quando fui 

afastada da diretoria do SINDJUFE e sempre me mantive filiada. 
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