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Servidores não esquecem e
retomam mobilizações pela URV
Do dia 4 de agosto até o julgamento no CNJ servidores paralisarão as atividades por uma hora
Gustavo Henrique Vidal

SEDE URBANA
VALE QUASE
UM MILHÃO
DE REAIS
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SINDIJUS-PR
GANHAAÇÃO
DOS 64% NO
TRIBUNAL
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Sindijus-PR discute reajuste
dos aposentados do
extrajudicial no TJ
Gustavo Henrique Vidal

Servidores discutem
o Estatuto
Ludimar Rafanhin explica pontos polêmicos da proposta

proposta do Estatuto dos
Servidores do Tribunal
de Justiça continua em
discussão. No dia 21, o SindijusPR organizou um seminário
para discutir as emendas, propostas pelo Sindicato e recebeu
novas sugestões de alterações.
Mais de 50 servidores compare-

ceram ao debate e mostram outros itens que podem prejudicar a categoria.
O Sindijus-PR apresentou à
Presidência do TJ uma proposta
para incluir um representante da
categoria na elaboração do estatuto ou o adiamento de votação da
mensagem. “É uma questão que

atinge a todos. Muita coisa pode
mudar se o Estatuto for aprovado
como está. É fundamental a participação para deliberar sobre que
ações que a categoria pode tomar
para mudar a proposta”, afirmou
o coordenador-geral do SindijusPR, José Roberto Pereira.
Página 3

A direção do Sindijus-PR e representantes do foro
extrajudicial se reuniram com o desembargador Antonio Lopes de Noronha, vice-presidente do Tribunal
de Justiça, para pedir a intervenção do TJ para resolver a falta de reajuste.
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OPINIÃO

Plano de Carreira ou
Estatuto?

Tribunal de Justiça do
Paraná apresentou proposta de estatuto aos servidores. No documento inseriu
dispositivos que dão a entender
que o esboço é um misto de estatuto e plano de carreira. A mensagem se encontra no Órgão Especial do Tribunal de Justiça.
O Sindijus-PR protocolou pedido ao chefe do poder em que
sugere alterações e anexou cópia
da proposta de plano de carreira
aprovado pela categoria em 2006.
O trabalho foi elaborado por uma
comissão, que teve a participação
do Sindijus-PR, e foi nomeada pelo
então presidente Tadeu Costa. O
documento, ora apresentado ao
presidente Vidal Coelho, também
foi entregue a todos os desembargadores do Órgão Especial.
O estatuto tem por finalidade definir contratação, atribuições, direitos, deveres, responsabilidades. Plano de carreira,
por seu turno, prevê carreiras,
níveis, possibilidade de acesso

e com critérios definidos na lei.
O que os servidores reivindicam
é um plano de carreira, que faz
parte de uma luta antiga, mas
parece que as sucessivas administrações do Poder Judiciário
não demonstraram interesse
pelo assunto, apesar da insistência do Sindicato.
A realidade é que a atual administração, além de acabar
com o grupo de estudos que tinha conhecimento do assunto,
vem “fatiando” a proposta (mandando por partes para ser aprovado) descaracterizando totalmente o anteprojeto que saiu da
comissão. Afinal de contas as reivindicações da categoria sempre
são relegadas a planos secundários. Por que uma proposta de
estatuto, com a complexidade da
matéria, tem de ser aprovada
rapidamente como quer a administração do TJ?
Os servidores sabem que na
Câmara dos Deputados tramita a

ÓRGÃO INFORMATIVO DO SINDIJUS-PR
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER
JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ

Sede: Rua David Geronasso, 227
CEP 82540-150 Curitiba • PR
Fone/Fax: (41) 3075-5555
conscienciaeluta@sindijuspr.com.br
www.sindijuspr.com.br

PEC 190/07 (proposta de emenda constitucional, que cria o Estatuto Nacional dos Servidores do
Judiciário) e quando aprovada, vai
ser pedido a unificação de carreiras e salários de todos os servidores do judiciário do Brasil.
Portanto, não há pressa para se
aprovar um estatuto para os servidores do judiciário do Paraná. O
que os trabalhadores querem é o
Plano de Carreira, além de ver
resolvida questões como a URV
(que os juízes já receberam), elevação de nível das agentes de limpeza (foram deixadas de fora pelo
Tribunal), da remessa imediata
para a Assembléia Legislativa da
mensagem que concede risco de
vida aos auxiliares administrativos,
além de tantas outras que já foram pedidas pelo Sindijus-PR.
Prorrogar a discussão sobre o estatuto é o mínimo que se deve
fazer no momento. Os servidores
querem é o plano de carreira. E
isso é urgente.

Sistema Diretivo
Conselho Executivo: José Roberto Pereira (coordenador geral), Mário Cândido de Oliveira (secretáriogeral), Dirceu Aguiar de Andrade, David Machado, Edson
Fernando da Silva, Vilma A. Demori, Luiz Gonzaga S. do
Rego, Rosana Brunow Ventura, Sidney Prado Lima, Marisa
Aparecida Soares
Conselho Deliberativo: Amauri da Silva Fernandes,
Antonio Carlos Datto, Cláudio Roberto da Silva, Clóvis

Aposentado

Auxiliar
Fui aprovado no último
concurso do TJ para o cargo de auxiliar administrativo. Confesso que fiquei
decepcionado quando tomei conhecimento do salário. Como tantos outros,
estudei muito, investi
tempo e dedicação para
ser aprovado. A exigência
é grande, o trabalho não
falta. O que falta é um
salário justo e compatível com as responsabilidades. Fiquei satisfeito com
a notícia de que o Sindicato havia conseguido a
aprovação da gratificação
do local de risco para os
novos contratados. Serei
beneficiado, pois atuo no
Juizado Criminal. Agora a
preocupação é com os outros colegas que foram designados para os Juizados
Cíveis, segundo entendi,
não receberão a gratificação. E agora, como fica
a situação desses colegas?
Afinal de contas, estamos
todos no mesmo barco,
não podemos pensar apenas situações particulares, precisamos ver o
todo. O momento é de
união entre os novos contratados e através da nossa entidade de classe, buscarmos a solução definitiva, que resolva o problema de todos. Vamos
buscar os nossos direitos.
J.S.

Finalmente o nosso direito foi reconhecido. Depois de muito tempo esquecidos pela administração, soube, através
do Sindicato que foi
aprovada a lei que nos
concede os reajustes salariais que temos direito. Eu já não aguentava
mais, desde 2004 sem
aumento. Voltei a acreditar no Sindicato, sempre fui filiado, mas confesso que durante algum
tempo fiquei descrente,
pois parece que nós aposentados e também pensionistas deixamos de
existir, ninguém lembra
que também temos necessidades, sonhos e ideais. O fato de não estarmos mais na ativa,
isto é, trabalhando, não
significa que deixamos
de ter importância para
a sociedade. Pois eu tenho certeza, que tanto
eu como outros colegas
aposentados e pensionistas podemos contribuir
muito para a construção
de um mundo melhor,
para nossos filhos e netos. Aproveito para convocar meus velhos companheiros de guerra. Vamos voltar a luta e mostrar a todos do que somos capazes.
J.H.C.

As idéias expostas pelas cartas não refletem a opinião do jornal.

Menger, Dario Aparecido da Costa, Diógenes Nunes de
Souza, Edson Prado Lima, Eduardo Arcie Filho, Itacir
Antunes dos Santos, João Guedes da Silva, José Douglas
Martins, José Paulino Lourenço, Luiz Carlos Lopes,
Marco Antonio Cremonez, Marcelo Quentin, Maria
Dulcinéia Del Rios, Maria Madalena de Oliveira, Neli
Maria Felix, Valmir B. Ferreira, Zeli Martins Fontoura.
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ALGUNS ítens da proposta podem prejudicar a categoria

Sindijus-PR quer servidores na
elaboração do estatuto
tram outros itens
que podem prejudicar a categoria.
O Sindijus-PR
apresentou à Presidência do TJ
uma proposta
para incluir um
representante da
categoria na elaboração do estatuto ou o adiamento de votação
da proposta. “É
uma questão que
Seminário debateu com servidores a proposta
atinge a todos.
proposta do Estatuto dos Servi- Muita coisa pode mudar se o Estatuto for
dores do Tribunal de Justiça con- aprovado como está. É fundamental a partinua em discussão. No dia 21, ticipação para deliberar sobre que ações
o Sindijus-PR organizou um se- que a categoria pode tomar para mudar
minário para discutir as emendas, pro- a proposta”, afirmou o coordenador-gepostas pelo Sindicato e recebeu novas ral do Sindijus-PR, José Roberto Pereira.
sugestões de alterações. Mais de 50 ser- No dia 25, data prevista para o Órgão Esvidores compareceram ao debate e mos- pecial analisar o projeto, a proposta foi

retirada de pauta.
“A matéria é complexa, envolve a
relação de trabalho dos servidores nos
próximos anos e não pode ser aprovada assim, de uma hora para outra”,
destaca José Roberto. A Diretoria
Colegiada do Sindijus-PR acompanhou
o Órgão Especial, no dia 25, e os servidores gostaram do adiamento.
O Sindijus-PR chegou a apresentar
um documento a todos os integrantes
do Órgão Especial sugerindo modificações, pois alguns artigos alteram bruscamente as carreiras dos servidores. Em
conversa no Tribunal, diretores do
Sindijus-PR tiveram a resposta de que o
TJ analisará as emendas apresentadas
pelo Sindicato e comunicará possíveis
alterações na proposta. A análise do estatuto deve acontecer na próxima sessão administrativa do Órgão Especial.
Conheça a proposta do Tribunal de
Justiça e as sugestões discutidas pelos servidores acessando o site do Sindijus-PR,
no endereço: www.sindijuspr.org.br.

Progessão chega aos servidores do foro judicial
ma reivindicação antiga dos servidores do foro judicial e que
estava na pauta do Sindijus-PR
é a chamada progressão. Os servidores
lotados na Secretaria do Tribunal recebiam a progressão já há alguns anos e para
o pessoal do foro judicial foi aprovada a
Lei 14.506/04, que previa o crescimento
na carreira, mas não recebia regulamentação para que entrasse em vigor.
A direção do Sindijus-PR vinha insistindo junto à administração do Tribunal de Justiça para que a situação fosse resolvida e agora, finalmente, a reivindicação foi atendida. No pagamento
do mês de julho foram implantadas as
correções correspondentes à elevação

de um nível, por antiguidade.
Segundo Mário Cândido de Oliveira, secretário-geral do Sindijus-PR, “embora a diferença seja pequena, foi feita a reparação
de uma injustiça”. A regulamentação foi assinada pelo presidente do TJ durante reunião com diretores do Sindijus-PR. A lei,
aprovada em 2004, concedeu reajuste salarial em média de 30% a todos os servidores
do judiciário, e, somente quatro anos depois teve a sua regulamentação consumada.
Pelo decreto, a progressão seguirá os
mesmos critérios estabelecidos no quadro
da secretaria, ou seja, vai levar em conta a
antiguidade e merecimento. No primeiro
momento, será feita a progressão de todos
os servidores do foro judicial por antiguida-

de, elevando um nível cada um e na
sequência, por meio de avaliação de desempenho, por merecimento.
O Sindijus-PR protocolou pedido no
TJ para incluir as agentes de limpeza na
progressão da carreira no foro judicial. O
decreto judiciário que regulamentou a
progressão por antiguidade para os servidores, excluiu as agentes de limpeza. As
servidoras não foram promividas sob a alegação de que o cargo já se encontra em
extinção, citando o artigo 133 do CODJ.
Mas, o mesmo artigo determina que os
agentes de limpeza sejam admitidos mediante teste seletivo, mas não explica
como ficaria a situação das carreiras das
servidoras que continuam em atividade.

LEI REAJUSTA
SALÁRIOS DE
APOSENTADOS
E PENSIONISTAS
Mais uma vitória dos trabalhadores representados pelo SindijusPR. Desta vez são os aposentados
e pensionistas prejudicados pela
Emenda Constitucional 41/2003.
Segundo David Machado, da direção do Sindijus-PR, alguns desses
servidores já estavam sem reajuste desde 2004 e a perda neste caso
é de mais de cinquenta por cento.
Os índices de perdas são variáveis
porque alguns ficaram sem reajuste em 2008, outros em 2007,
outros em 2006 e há alguns casos
extremos, como o da servidora
aposentada Célia Sampaio, que
está sem reajuste desde 2004, e
neste caso a atualização chega a
mais de cinqüenta por cento.
“Uma injustiça que só agora está
sendo reparada”, segundo David.
O reajuste, no entanto, não entrou na folha de julho. A alegação
é de que a Lei, embora sancionada pelo governador no dia 18 de
julho, ainda não foi publicada. As
informações no Tribunal de Justiça é de que sai uma folha complementar aos servidores que ainda
recebem pelo Tribunal de Justiça,
que segundo informações, são 28.
Os outros 43, que recebem pela
Paranaprevidência, é possível que
tenham que esperar um pouco
mais. A direção do Sindijus-PR já
pediu audiência com a Paranaprevidência para tratar do assunto.
“A direção do Sindicato lutou
muito para que a injustiça fosse
corrigida. Depois de quase quatro anos de esquecimento, finalmente os servidores terão seus
direitos restabelecidos”, diz
David.
A medida terá efeitos financeiros a partir de 31 de março
de 2004 e prevê correção dos salários nos índices: 30% em 2004;
8,5% em 2006; 3,14% em 2007;
e 4,46% em 2008.
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ALTERAÇÕES foram amplamente discutidas nos grupos de trabalho

8º Conseju aprova mudanças no Estatuto e cria
Secretaria de Aposentados e Pensionistas
Secretarias de Formação e Política Sindical foram unificadas para criação da nova pasta
Gustavo Henrique Vidal

urante os três dias do 8º
CONSEJU (Congresso dos Servidores do Judiciário do Paraná),
os servidores debateram problemas e
apontaram caminhos para a busca das
soluções. O tema sobre modernização e
humanização no Poder Judiciário
paranaense foi um dos pontos altos do
congresso.
Para contribuir no debate com os servidores, a assessora do Departamento de
Recursos Humanos do TJ, Claudia
Rossetin e o professor Ivo Pereira de
Queiróz, da Universidade Tecnológica
Federal do Paraná, sugeriram caminhos
que a humanização deve percorrer junto
à modernização no judiciário. Os
palestrantes disseram que hoje, é preciso preparar o servidor para qualquer
novidade que se pretenda implantar. A
capacitação é necessária, até mesmo para
o bom andamento do sistema.
Para o secretário-geral do Sindijus-PR,
Mário Cândido de Oliveira, o Tribunal
de Justiça está buscando a modernização,
no entanto, adverte, “é preciso a participação dos servidores no processo de modernização da estrutura da justiça,
acontecendo uma humanização de
competências nesse trabalho”, destaca. Mário lembrou que os servidores
nunca são ouvidos quando o assunto
é modernização.
Na abertura do Congresso, o deputado federal e também presidente do Parlamento do Mercosul, Dr.
Rosinha, analisou a política nacional e
internacional. Falou da interferência
do mercado mundial no dia-a-dia dos
trabalhadores brasileiros. O deputado
estadual Tadeu Veneri, analisou a conjuntura política no Paraná. E Dary
Beck, da CUT Nacional, advertiu sobre
os efeitos do isolamento de um sindicato longe das lutas dos trabalhadores,

co filiados. Outra mudança é de que comissão eleitoral está autorizada a fazer uso
de urna eletrônica, onde isto for possível.
Neste caso, é necessário tempo hábil para
acertar com a Justiça Eleitoral a cessão das
urnas que são usadas em pleitos eleitorais
partidários. “A decisão sobre a utilização
da urna eletrônica caberá à Comissão Eleitoral que, também, vai disciplinar os critérios do voto por correspondência, bem
como as datas limite para postagens”, explica José Roberto.

ASSEMBLEIA GERAL
No último dia do 8º Conseju, como
manda o Estatuto, os servidores se reuniram em Assembleia Geral e votaram as
propostas aprovadas no Congresso.
Servidores de todo o Estado participaram do 8º Congresso
Conforme deliberado na Assembleia Geral Ordinária do dia 21 de maio, foi realidesvinculado de uma central sindical. sionistas. “Hoje temos um grande núme- zada a prestação de contas do exercício de
ro de servidores aposentados e pensionis- 2007. Após ter sido feito o relatório, com a
tas filiados ao sindicato. A criação desta presença do contador Aurélio Moreira e do
ESTATUTO
Os congressistas realizaram trabalhos secretaria era necessária para falar mais auditor José Rodrigues, que compuseram
em grupo e analisaram as teses publicadas diretamente aos aposentados e pensionis- a mesa e ficaram a disposição da plenária
pelo informativo do Sindijus-PR. Várias tas”, diz José Roberto Pereira, coordena- para esclarecer possíveis dúvidas, foram
emendas foram apresentadas aos delega- dor-geral do Sindicato. Com a nova secre- apresentados os pareceres dos auditores e
também do Conselho Fiscal. A Assembleia
aprovou as contas de 2007 sem ressalvas
e por unanimidade.
É preciso a participação dos servidores no processo de
A categoria aprovou ainda, a venda
modernização da estrutura da justiça, acontecendo uma de 30% do precatório do Sindicato. Sehumanização de competências nesse trabalho. Os servidores gundo José Roberto, a categoria já
aprovou esta matéria em assembleia
nunca são ouvidos quando o assunto é modernização
realizada em abril, com apenas dois
votos contrários e duas abstenções. “Nados que foram discutidas e votadas nos taria, houve a fusão de outras duas: agora, quela oportunidade o plenarinho da
grupos e em seguida na plenária. As pro- a Secretaria de Política Sindical passa a assembleia legislativa estava completamente lotado”, continua José Roberto,
postas para alterações em vários artigos, ser também, de Formação Sindical.
Outra alteração importante diz respei- mas um grupo de servidores não se conparágrafos e incisos do Estatuto foram discutidos e acabaram aprovando mudanças to ao processo eleitoral do Sindijus-PR. Os formou com a decisão e está questionande redação em alguns artigos e a inclusão servidores aprovaram mudanças no pro- do na justiça a deliberação. “Esta
de novos dispositivos.
cesso eleitoral criando a possibilidade de assembleia vem para ratificar aquela deUma das novidades no Estatuto é a cri- o filiado poder votar e enviar o voto pelo cisão”. José Roberto destaca que não se
ação da Secretaria dos Aposentados e Pen- Correio nas comarcas com menos de cin- trata de duas vendas.
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OBRAS foram iniciadas em 2006

Sede Campestre vai passar
por nova reestruturação
Fotos: Gustavo Henrique Vidal

Deliberação dos servidores também prevê a construção de muro
para cercar a chácara

Nova entrada do salão e troca do telhado foram as primeiras alterações

esde 2006, a Sede Campestre do Sindijus-PR
vem passando por uma
série de modificações e
estruturação. Em assembleia no
dia 22 de junho, os servidores
aprovaram novas obras na chácara em Almirante Tamandaré.
A direção do Sindijus-PR já trabalha com orçamentos para construir chalés para serem utilizados
pelos servidores. Arquitetos e engenheiros estão executando medições para indicar os melhores
locais para a instalação dos chalés. “A antiga casa do servidor será
remodelada, já que está com a
estrutura comprometida devido
aos anos sem receber manutenção”, diz José Roberto Pereira, coordenador-geral do Sindijus-PR.
Outra importante mudança aprovada pela categoria é a construção de cercas de alambrado, com
palanques de concreto e portões
de metal, oferecendo mais segurança para os servidores.
Mas para José Roberto, a gran-

de conquista foi ter o registro da
sede campestre em mãos. “Há 30
anos, falamos na nossa sede campestre, e na verdade o imóvel
nunca pertenceu ao Sindicato.
Os documentos estavam todos
registrados em nome do antigo
proprietário. Por descaso, existia
apenas uma escritura pública,
onde constava a venda do imóvel à Associação Recreativa e Be-

neficente dos Funcionários do
TJ”, explica.
OBRAS
Antigamente abandonadas,
hoje as churrasqueiras do bosque
estão todas cobertas. Com a troca
da cobertura do salão de festas, as
telhas
retiradas
foram
reaproveitadas para levantar os
quiosques no bosque. A madeira
utilizada para na estrutura foi toda
retirada do corte de Pinus, e não
gerou custo para os filiados. “Não
entra mais água no salão e muitas
festas de casamento, aniversário e
confraternizações voltaram a ser
realizadas na sede campestre do
Sindicato”, conta José Roberto.
“Antes a chácara estava abandonada. O mato tinha tomado conta
do gramado e muitas churrasqueiras estavam destruídas. Quem freqüenta sabe das melhorias que
foram feitas”, destaca José
Roberto, lembrando que as obras
chegaram ao telhado do ginásio
poliesportivo, onde foram trocadas
todas as telhas quebradas.

Quiosques cobertos oferecem mais comodidade para os servidores

REAJUSTE DO FORO EXTRAJUDICIAL
A direção do Sindijus-PR e representantes do foro
extrajudicial se reuniram com o desembargador Antonio
Lopes de Noronha, vice-presidente do Tribunal de Justiça,
para pedir a intervenção do TJ para resolver a falta de
reajuste aos aposentados do foro extrajudicial. No começo de agosto, representantes do Sindicato estarão em
Brasília para fazer contatos no STF, no Conselho Nacional
de justiça e Superior Tribunal de Justiça. Vão estar novamente no gabinete do ministro Gilmar Mendes para pedir
agilidade no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade (ADIN), ajuizada pelo Governo do Estado, que
trata do reajuste. Oito ministros já votaram, sendo quatro favoráveis ao pedido que beneficia os aposentados e
quatro contrários. Faltam o voto de três ministros.
Advogado do Sindijus-PR no caso, Ludimar Rafanhim vai
acompanhar a direção do Sindijus-PR em Brasília. O Sindicato solicitou participação no processo como assistente, pedido que foi acolhido pelo ministro relator.
Quanto à exclusão dos aposentados do foro extrajudicial
do Sistema de Atendimento à Saúde (SAS), Noronha afirmou que buscará informações sobre o processo na Secretaria do Tribunal. Solicitou ao advogado do Sindicato que
enviasse a documentação da defesa, feita pelo SindijusPR, para estudar a possibilidade de regulamentar o atendimento para os servidores.

SEDE URBANA VALE 950 MIL REAIS

O imóvel que o Sindijus-PR adquiriu no ano passado,
para instalar sua sede urbana, está valendo hoje R$
950.000,00. A compra foi realizada no dia 1º de agosto
de 2007, por 450 mil reais. A valorização é de 111%
conforme avaliação feita pela Imobiliária Galvão, de
Curitiba. Segundo o diretor David Machado, este resultado mostra que a diretoria fez um excelente investimento com os recursos da categoria e quem ganha são
os filiados do Sindicato.
O mais novo investimento do Sindijus-PR foi a compra
de uma Kombi, para o transporte dos filiados e equipamentos da Enditdade. A direção pretende instalar um
sistema de som para as atividades do Sindicato.
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PARALISAÇÕES começam dia 4 de agosto
2º ENCONTRO DAS AGENTES DE LIMPEZA
O Sindijus-PR está organizando o II Encontro Estadual das Agentes de Limpeza. A atividade vai ser
realizada em Maringá nos dias 15 e 16 de agosto.
Segundo Ademir Aparecida Pinto, liderança sindical
e colaboradora da direção do Sindijus-PR, precisamos dar andamento às propostas discutidas no primeiro encontro, realizado em Ponta Grossa no dia 8
de março, Dia Internacional da Mulher. Naquela oportunidade reunimos mais de 50 servidoras de todas
as regiões do Estado. A expectativa é que este encontro seja ainda maior”, continua Cida.
A direção do Sindicato já trabalha na organização
do encontro. O advogado do Sindijus-PR, Dr. Ludimar
Rafanhim já confirmou presença. Ele vai falar sobre o pedido de elevação de nível para as agentes
de limpeza, que foram deixadas de fora pelo Tribunal de Justiça. Darli Sampaio, pesquisadora e mestre na discussão sobre a questão da mulher e que é
liderança nos movimentos sociais, também já confirmou presença. Outros contatos estão sendo feitos pela direção do Sindijus-PR. Vai ser um grande
encontro, completa Ademir Aparecida.
2º SEMINÁRIO DAS PROFISSIONAIS DO SAI
O Sindijus-PR realiza, nos dias 4, 5 e 6 de setembro, em Foz do Iguaçu, o 2º Seminário das Profissionais do SAI (Serviço Auxiliar à Infância e Juventude). A organização do evento está a cargo de uma
comissão de profissionais, Adriana, Dulce, Vilma,
Rosana, Lizete e Terezinha, que esteve reunida na
sede do Sindijus-PR e definiu a programação com
temário e lista de palestrantes. A infra estrutura do
evento está a cargo das servidores de Foz do Iguaçu
ligadas ao SAI, especialmente Adriana e Dulce.
Segundo Adriana Pires Campos, assistente social de
Foz do Iguaçu e da coordenação do Seminário, o
local já está certo e vários palestrantes já confirmaram presença. O folder divulgando o evento vai
sair assim que tivermos todas as confirmações, completa Adriana. A atividade deste ano foi aprovada
no 1º Seminário Interdisciplinar da Área Sócio-Jurídica do Poder Judiciário do Paraná, realizado em
setembro de 2007, em Curitiba. Os objetivos do
seminário, são o de avaliar a luta das profissionais
do SAI junto ao Tribunal de Justiça, promover a
integração da classe e possibilitar a troca de experiências dando visibilidade ao movimento, além de
definir um plano de lutas.

Convênios
Dentista - Alber Formagio – 35% de desconto - 41 3282-5991
Despachante - Marcos Antonio de Camargo – 30% de desconto - 41 3253-1862
Odontologia - Ondonto Empresa convênio permanente direto com o Sindijus-PR

Servidores retomam
mobilizações pela urv
Categoria organiza paralisações de uma hora por dia até o
julgamento do pedido no Conselho Nacional de Justiça
as reuniões que a direção
do Sindijus-PR tem realizado no interior do Estado, como é caso das duas últimas
em Maringá e Londrina, um dos
assuntos que os servidores não
esquecem é a URV. E para que ela
se mantenha viva, as mobilizações
serão retomadas. Já estão previstas paralisações de uma hora a
partir do dia 4 de agosto.
Segundo José Roberto Pereira, coordenador-geral do SindijusPR, as mobilizações estão de acordo com as deliberações da categoria. “As assembleias, realizadas
em abril, maio e no Congresso,
apontaram nesse rumo. As últimas
reuniões da direção do SindijusPR também. A retomada indica
que a trégua só virá com a implantação da URV, diz José Roberto.

A assessoria jurídica do
Sindijus-PR e diretores vão estar
em Brasília no começo de agosto
para entregar memoriais aos conselheiros do Conselho Nacional
de Justiça e fazer contato com as
assessorias. A categoria, embora
se mostre confiante num julgamento favorável do pedido da
URV em Brasília, quer garantir de
que o índice seja implantado aqui
no Tribunal de Justiça e para que
não tenham surpresas estão se
preparando. Assessores do Conselheiro Técio Lins e Silva, relator
da matéria no CNJ, afirmaram ao
advogado do Sindicato que o
pedido de URV deve ser incluído na pauta da 1ª Sessão Plenária de agosto, que vai acontecer
no dia 12.
Segundo José Roberto, servi-

dores das regiões onde ocorreram as reuniões, se mostram favoráveis à retomada das paralisações de uma hora até o pagamento da URV. “A categoria continua
mobilizada e está com disposição
de luta até a conquista do índice
de 11,98%”, destaca. “É importante lembrar que as mobilizações
já vem ocorrendo há quase um
ano. Os servidores não vão desistir de ter a URV implantada nos
salários”, diz José Roberto.
Os outros assuntos que os
servidores mais querem debater com a direção do Sindicato são sobre a proposta de Estatuto dos Servidores do Judiciário, a ação dos 64%, elevação de níveis, e as ações para
aqueles que assinaram e não
assinaram acordos.

Projeto do Risco de vida está na AL
A mensagem que concede risco de vida aos auxiliares administrativos que
atuam nas varas criminais,
juizados especiais criminais
e varas de execuções penais está na Assembleia
legislativa (AL). A gratificação será estendida a outros servidores que ainda
não recebiam o benefício.
Com a aprovação da proposta, passarão a ter direito.
“É uma conquista importante. Muitos trabalhadores recém contratados estavam deixando o judiciário devido aos baixos salários”, destaca José Roberto

Pereira, coordenador-geral
do Sindijus-PR. Não que o
projeto resolva o problema
dos baixos salários pagos aos
auxiliares administrativos,
mas de alguma forma faz
justiça, porque trabalham
nos mesmos locais que os
escrivães criminais e auxiliares de cartório e estavam
excluídos da gratificação.
O projeto vai beneficiar
servidores que trabalham,
efetivamente, nos cartórios
criminais (Juizados Especiais,
VEP, Vara de Infratores,
etc.). Entretanto, segundo a
Secretaria do TJ, o benefício é para os servidores do
foro judicial. “O Sindijus-PR

entende que se o servidor
estiver trabalhando em local de risco, deve receber a
gratificação, independente
de sua vinculação”, diz José
Roberto.
A contratação dos auxiliares administrativos é fruto de uma grande campanha de mobilização deflagrada pelo Sindijus-PR
em que pedia justiça ágil e
de qualidade. Após o início
das contratações, o Sindicato já passou a reivindicar o risco de vida, que era
para todos os auxiliares administrativos, até como
uma forma de melhorar os
baixos salários.
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SEMPRE presente nas lutas dos trabalhadores, Sindicato é destaque para dirigentes

Conquistas do Sindijus-PR são reconhecidas
por lideranças de trabalhadores
Gustavo Henrique Vidal

O Sindijus-PR apoiou a greve dos trabalhadores dos Correios desde o início

ordenador do Fórum das Entidades Sindicais dos Servidores Públicos Estaduais do
Paraná, Professor José Lemos, a participação
do Sindijus-PR nas atividades de outros sindicatos, reforça o corporativismo entre as
entidades.“OtrabalhodadireçãodoSindijusPR vem surtindo efeito e as conquistas estão
aparecendo. A presença dentro do fórum é
muito positiva. Em conjunto com os outros
sindicatos conseguiremos consolidar a união
das entidades”, diz Lemos.
Já o secretário-geral do Sindicato dos
Trabalhadores nos Correios do Paraná
(Sintcom-PR), Nilson Rodrigues dos Santos, o apoio dos diretores do Sindijus-PR
foi fundamental para manter a greve em
julho e conquistar as reivindicações da categoria. “É importante a união dos sindicatos. O sindijus tem participado da luta de
todos os trabalhadores e com o Sintcom-PR
não teve atividade nossa que o Sindijus-PR
não esteve presente”, ressalta Nilson. Segundo ele, além do respaldo a outras entidades, a atual direção do Sindijus-PR tem
atuado mais próximo da base, discutindo
as ações e reivindicações. “Tenho acompanhado a atuação dos diretores e percebo o

bom trabalho sendo construído”, destaca.
O Sindijus-PR vem lutando em conjunto com o movimento sindical pela redução da jornada de trabalho, de 44 para
40 horas. Essa bandeira é do Sindijus-PR
também. “Essa conquista trará benefíci-

os à classe trabalhadora, entre elas mais saúde, lazer e o bem estar do trabalhador. Além
disso, vai gerar mais de dois milhões de
empregos diretos” diz o coordenador do
Sindijus-PR.
Para a diretora da Central Única dos Trabalhadores e do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Curitiba, Marilena Silva,
as conquistas do Sindijus-PR são um exemplo
para outras entidades continuarem lutando
por seus direitos. “Temos na direção e na base
do Sindijus-PR um grande aliado de todas as
horas, que traduz o protagonismo importante
e imprescindível na direção das lutas da categoria, na resistência ao desmonte dos serviços
públicos, na persistência pela organização dos
trabalhadores, na luta por um plano de carreiras que verdadeiramente dignifique a função pública”, relata.
José Roberto ressalta ainda que o
Sindijus-PR não vai mudar sua postura, “continuaremos esta luta com os sindicatos até
que todas as reivindicações sejam atendidas. Estaremos nas ruas com nossas bandeiras para conquistarmos uma sociedade justa e digna para todos”.

Encontro de servidores em Porto Alegre
Sindjus-RS

atuação do Sindijus-PR no movimento sindical, aliada às conquistas que vem obtendo em favor do
servidores, são reconhecidas por lideranças representativas do movimento sindical do Paraná.
De 2006 para 2008, o Sindijus-PR vem
consolidando a reposição anual de salários, uma reivindicação antiga dos trabalhadores, foi 8,5% em 2006, 3,14% em 2007
e 4,46% em 2008. De 2007 para cá vem
brigando pela implantação da URV. A ação
dos 64,58%, que estava parada na 1ª Vara
da Fazenda Pública, já recebeu sentença
favorável na Vara e já foi ratificada no Tribunal de Justiça. A progressão dos servidores do foro judicial, que foi aprovada
em 2004, mas não entrava em vigor por
falta de regulamentação, neste mês de
julho já foi implantada para os servidores.
Os aposentados prejudicados pela Emenda Constitucional 41/2003, terão seus reajustes regularizados já, após a publicação
da Lei 15.883/2008.
Numa campanha deflagrada pelo
Sindijus-PR no ano passado, o TJ passou a
contratar os aprovados em concurso para o
cargos de auxiliar administrativo. Quase
todos já assumiram e o Sindijus-PR entrou
na briga para que fosse pago risco de vida a
eles, e já se encontra um projeto na Assembléia Legislativa que concede a gratificação
aos que trabalham nos locais que oferecem
risco. Muita coisa já foi feita, mas muitas
outras estão sendo encaminhadas com a colaboração substancial da categoria.
Olhando mais para as outras categorias,
recentemente a vitória dos professores, com
a implantação do piso salarial nacional foi
acompanhada de perto pelos diretores do
Sindicato. Outra vitória, desta vez dos trabalhadores dos Correios, teve participação ativa do Sindijus-PR. “É preciso lutar por todos
os trabalhadores como lutamos pelos nossos
direitos”, declara o coordenador-geral do
Sindijus-PR, José Roberto Pereira.
Para o presidente da APP-Sindicato e co-

O coordenador-geral do Sindijus-PR, José Roberto Pereira, participou
no dia 11 de julho do I Encontro dos Oficiais de Proteção da Infância,
e Juventude, Oficiais de Justiça e Comissários de Vigilância, realizado pelo Sindjus-RS (Sindicato dos Servidores da Justiça do Rio Grande
do Sul). O encontro, que foi realizado em Porto Alegre, reuniu cerca
de 100 profissionais e debateu temas de interesse da categoria.
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SERVIDORES ajudam a manter os processos em dia

Oficiais de justiça “reforçam”
trabalho nos cartórios
ecentemente o SindijusPR mostrou o caso de
uma escrivã que precisava expedir e cumprir mandados. Nesta edição, apresentamos
um caso parecido, mas oposto.
Em Capanema, a falta de servidores fez com que os oficiais de
justiça tenham que colaborar com
o trabalho nos cartórios. Agendam
audiências, expedem mandados,
e até sentença de extinção. Um
deles, inclusive, é responsável
pela Secretaria dos juizados especiais, que hoje não tem nenhum
servidor nomeado, e mantém expediente de meio período. Além
disso, os oficiais realizam as audiências nos cartórios e em outras
cidades. Uma vez por mês, os
juizados se deslocam para cidades
vizinhas para realizar uma média
de 20 audiências.
O “reforço” se deve pelo fato
da auxiliar de cartório estar de-

signada para as varas Criminal,
Família e Infância e Juventude,
os dois juizados, além de cuidar
do Fundo Rotativo. “É muito trabalho para uma pessoa só. No entanto, os oficiais foram solidarios

com a situação e assumiram algumas tarefas para que os processos não parem”, diz o coordenador-geral do Sindijus-PR, José
Roberto Pereira.
Trabalhando todos os dias das

7 às 20 horas, para atender toda a
demanda, não são raros os finais
de semana que servidores passam
nos cartórios. “Muitas vezes, o
atendimento ao público toma algum tempo e os servidores, não
só de Capanema mas de outras
comarcas, trabalham aos sábados
e domingos para dar andamento
aos processos”,revelaJoséRoberto.
A boa notícia é que um auxiliar de cartório já foi nomeado e
outro pode assumir na comarca
nas próximas semanas. No entanto, serão lotados na vara criminal.
A escrivã solicitará que um deles
atenda os juizados. As duas vagas
de oficias de justiça também deverão ser preenchidas.
Do quadro do Tribunal de
Justiça, a comarca conta ainda
com duas agentes de limpeza. Os
demais trabalhadores dos cartórios são funcionários cedidos pela
prefeitura ou estagiários.

SINDIJUS-PR GANHA AÇÃO DOS 64% NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Com três votos a favor e nenhum contra, o Sindijus-PR
ganhou, mais um vez, a ação em que pede a correção
salarial de 64,58% aos seus filiados. A decisão da 4ª Câmara
Cível do Tribunal de Justiça ainda permite recurso do Estado. Diretores do Sindijus-PR e muitos servidores acompanharam o julgamento. A justiça condenou o Estado por
conceder reajustes diferenciados em 1992. “Esperávamos
há muito tempo esta decisão. São mais de 13 anos de
espera. É mais uma vitória dos servidores”, comemora o
coordenador-geral do Sindijus-PR, José Roberto Pereira.
O acórdão já foi publicado e o Estado terá 30 dias para
entrar com o recurso. Segundo o advogado do Sindijus-PR no
processo, Daniel Godoy, em princípio, o Tribunal de Justiça
não deve aceitar o recurso. Caso em que, o Executivo poderá pedir agravo de instrumento ao STF ou STJ. Outro meio,
pouco provável, que o governo pode recorrer é buscar um
efeito suspensivo nos tribunais superiores através de uma medida cautelar. No entanto, Daniel Godoy acha muito difícil que
o Estado utilize a medida para recorrer da decisão.
O advogado diz ainda que correndo rápido, a publicação e até mesmo o recurso do Estado, o Sindijus-PR po-

derá dar início a execução no começo de setembro.

ACORDOS
Daniel Godoy informou, também, que o pedido de execução dos créditos daqueles que não assinaram os acordos foi protocolado em abril de 2007. Porém os autos
principais encontravam-se em Brasília. O Sindijus-PR foi
até o STJ cópiar o processo e encaminhou ao advogado
para dar andamento ao processo. “Estamos aguardando
a citação do Estado do Paraná para que se manifeste
sobre os cálculos, e na sequência seja expedido o precatório
para os servidores que não assinaram os acordos”, diz
José Roberto. O período que está sendo executado vai de
abril de 2000 a junho de 2002.
Quanto à ação dos servidores que assinaram os acordos, o
Sindijus-PR foi informado pelo advogado de que o STJ não
acatou o recurso do Estado do Paraná. O Estado insiste para
que os acordos no percentual de 30,74% sejam válidos. O
Sindicato aguarda que a decisão transite em julgado para que
os autos voltem ao TJ e possam ser elaborados os cálculos
da diferença entre os 30,74% e 53,06%.

12 de agosto
Data da sessão do Conselho Nacional de Justiça
quando poderá ser analisado o pedido do SindijusPR e da Assojepar sobre
o pagamento da URV.

15 de agosto
O Sindijus-PR realiza o II
Encontro Estadual das
Agentes de Limpeza. A
atividade vai ser realizada em Maringá até o dia
16. Na pauta da atividade a elevação de nível
para as agentes de limpeza, que foram deixadas de fora pelo Tribunal
de Justiça e discussão sobre as questões que atingem as servidoras.

4 de setembro
O Sindijus-PR realiza,
nos dias 4, 5 e 6 de setembro, em Foz do
Iguaçu, o 2º Seminário
das Profissionais do SAI.
Os objetivos do seminário, são o de avaliar a
luta das profissionais do
SAI junto ao Tribunal de
Justiça, promover a
integração da classe e
possibilitar a troca de
experiências dando visibilidade ao movimento,
além de definir um plano de lutas.

5 de dezembro
O Sindijus-PR realiza o VIII
Torneio Inter-judiciário do
Paraná. Os servidores e
trabalhadores da justiça
paranaense poderão se
inscrever em 15 modalidades. Os jogos serão disputados em Curitiba até
o dia 8.

