Sindijus-PR abre inscrição para torneio de futsal
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Jornalistas e estudantes
protestam contra decisão do STF
Giuliano Gomes

A decisão do Supremo Tribunal Federal, que retirou a obrigatoriedade do
diploma para a profissão de jornalista,
desencadeou uma série de manifestações e protestos pelo Brasil. Indignados com o voto do relator, ministro
Gilmar Mendes, jornalistas e estudantes foram às ruas, juntamente com trabalhadores de outros sindicatos e movimentos sociais, lutar pela regulamentação da profissão.
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Movimento cresce a cada dia

o próximo dia 6 de julho acontece a reunião com o presidente
do Tribunal de Justiça quando o
Sindijus-PR apresentará propostas para
mudar a Lei 16023/08. Nas últimas semanas, a categoria vem mostrando a insatisfação com a extinção dos cargos. As
mobilizações de uma hora têm atingindo cada vez mais comarcas. Por onde o
Sindijus-PRpassa convocando, a respos-

ta é imediata.
“O descontentamento é geral”, revela o
coordenador geral do Sindicato, José
Roberto Pereira. Ele alerta que os servidores não estão contra a estatização dos
cartórios, entretanto, “não da forma como
foi feita, retirando direitos de aproximadamente 1500 trabalhadores e criando
cargos com salários menores”.
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OPINIÃO

Mobilizações unem novos
e antigos servidores
mobilização aprovada
pela categoria em 29 de
maio pode significar um
marco na história de lutas dos servidores do judiciário. O movimento contesta a extinção de cargos no 1º Grau de Jurisdição, decretados pela Lei 16.023/08. O
Projeto, arquitetado em silêncio
no Tribunal de Justiça, foi aprovado na madrugada do dia 18 de
dezembro de 2008 no Legislativo
e sancionado pelo governador.
Os servidores aprovaram também a luta pela pauta de reivindicações que tem, entre seus principais itens, o pagamento dos atrasados da URV, incorporação da
gratificação de assiduidade de R$
100,00 aos salários, pagamento dos
reajustes salariais e a implantação
da URV aos servidores aposentados do foro extrajudicial, pagamento da parcela da URVàs pensionistas, pagamento da gratificação de local de risco aos servidores que fazem jus e ainda não foram atendidos pelo TJ, pagamento retroativo do reajuste de 5,9%
(desde janeiro de 2009) a todos
os servidores ativos, aposentados,
pensionistas, inclusive os do foro
extrajudicial e o pedido de implantação dos vales transporte e
alimentação a todos os servidores.
Com a extinção dos cargos de
escrivães, oficiais de justiça, auxiliares de cartório e auxiliares ad-

ministrativos uniu, tanto os funcionários antigos, quanto os novos a lutar por uma mesma causa:
possibilidade de crescimento na
carreira. Os auxiliares administrativos, recém-contratados, já foram
“congelados” em seus cargos. Não
há mais remoções, promoções,
progressões. Porém, o Sindijus-PR
não desistiu. Pelo contrário, a
mobilização aprovada e sustentada pela categoria, quer discutir os
pontos conflitantes entre as Leis
16023/08 e 16024/08 e tem propostas para viabilizar essas alterações. Mas quer também, avançar
no cumprimento da pauta de reivindicações da categoria.
Assim, até o fechamento desta edição, o quadro das mobilizações apontava que, no mínimo,
18 comarcas já tinham vestido a
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camisa da campanha e realizado
paralisação de uma hora: Cascavel, Campo Largo, Foz do Iguaçu,
Umuarama, Araucária, Prudentópolis, Ponta Grossa, Cianorte,
Toledo, Peabiru, Maringá, Francisco Beltrão, Santo Antonio da
Platina, Santa Helena, Paranavaí,
Palmeira, Nova Esperança e
Curitiba estavam participando diretamente da mobilização.
O movimento vai continuar
até o dia 6 de julho, quando uma
nova reunião vai acontecer entre
representantes dos servidores e
da administração do Tribunal de
Justiça. Os servidores estão mostrando que estão dispostos a lutar pela revogação dos artigos que
atacam direitos históricos dos trabalhadores, que estão nas Leis
16023/08 e 16024/08.
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CONCURSO
O edital do concurso já vem
com vícios e erros grosseiros. Vej am os it ens “ das
disposições finais” - diz o
edit al que a aprovação e
classificação no concurso
geram param o candidat o
apenas a expectativa de direito à nomeação. No entanto o STF determinou que
a of er t a de vagas ger a
obrigat oriedade de nomeação, sendo um at o vinculado e não mais discricionário da administ ração.
Anexo III “ cont eúdo programát ico” : para analist a
judiciário, estão pedindo a
lei de t óxicos que j á f oi
revogada (6. 368/ 76), 3
anos at rasados. É preciso
verificar possibilidade de
impugnação do edit al.

R.P.M.
URV
Saiu no sit e do TJ que j á
nos pagaram administ rativament e a URV. A enganação é que não falou dos
atrasados e como vão pagar. Dá a impressão de que
não nos devem mais nada.
Se eles receberam o porque nós não? Só os deuses
e os j uízes t êm o direit o
de receber? Cada vez que
é para vir o que é nosso
eles se atravessam para pegar ou invent am alguma
coisa. O que nós queremos
é saber quando e como vão

pagar esta URV. Até agora
é só enrolação. Esta reclamação t em que ser levada
para a negociação com a
alta corte. Somos seres humanos como eles, queremos viver que nem eles, e
t er a mesma alegria que
eles têm com a família e a
sociedade. Só queremos o
que é de direito se é que a
j ustiça ainda existe.

J. N.
QUASE DESISTINDO
Sou auxiliar administrativo,
assumi em agosto de 2008.
Ocorre que eu estou quase
pedindo exoneração, pois
sou de outra comarca e a
minha situação est á insustentável! Quando eu aceitei a tomar posse, um funcionário do TJ me garantiu
que at é f everei ro t eri a
concurso de remoção. Porém em dezembro de 2008
houve a extinção dos cargos e a partir daí estou sem
nenhuma possibilidade de
voltar pra casa. Já fiz pedido ao presidente, ao vice,
e não sei mais a quem recorrer! Metade do meu salário eu gast o só pra t rabalhar. Não sei mais o que
fazer, era pra ser provisório e agora me vej o num
beco sem saída. Há mais
alguma coisa que eu possa
fazer? Socorro, est ou desesperada, preciso volt ar
pra casa!
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA divulga documento e tenta impedir mobilização da categoria

Sindijus-PR rebate nota do TJ
postura assumida pela categoria
em relação a lei 16023/08, que
extinguiu os cargos de escrivães,
oficiais de justiça e auxiliares administrativos só é incompreensível para a administração. A situação analisada pela ótica
dos servidores é perfeitamente compreensível. Todos os atuais servidores, que
prestam seus serviços ao judiciário há vários anos e os auxiliares administrativos,
recentemente contratados, ficam, a partir
da vigência desta lei, sem nenhuma expectativa de assunção na carreira. Estão
todos congelados em seus cargos. Não
existem mais remoções, promoções, progressões. A lei foi elaborada, aprovada na
Assembléia Legislativa e posteriormente
sancionada à revelia dos servidores. Os
maiores interessados não foram ouvidos.
Só tomaram conhecimento da malfadada
Lei na madrugada do dia 18 de dezembro de 2008, quando foi aprovada na Casa
de Leis. Aadministração não aceitou nem
ao menos discutir os pontos em que a lei
16023/08 é conflitante com o novo Estatuto dos Servidores do Judiciário (Lei 16024/
08) que foi aprovado na mesma data.

PRIMEIRO
Quanto a diferença de aplicação da URV
(11,98%), não foi “concedida” pela administração. A implantação do índice,
incontroverso da URV, bem como o reconhecimento do caráter indenizatório, foi
uma conquista da categoria. Fomos ao CNJ,
promovemos discussão com a administração e com todos os servidores. Mobilizações foram feitas durante todo o ano de
2007 e 2008, tivemos uma paralisação no
dia 04 de setembro de 2007. Houve muita
negociação durante todo esse período, pois
a administração não acatava os argumentos
da categoria. Somente após a manifestação
do CNJ e posteriormente do Tribunal de
Contas do Estado do Paraná, é que a Presidência do TJreconheceu o direito dos servidores ao índice e também aos atrasados.
Quanto a lei 16008/08 que implantou o

adicional do “local de risco”, sugestão do
Sindijus-PR, pois o projeto inicial previa o
adicional de risco de vida, e da forma que
estava sendo trabalhado pela administração,
atingiria um grupo restrito de servidores.
A reivindicação e sugestão do Sindijus-PR
foi acatada, alterado o nome da gratificação
para local de risco, que veio atender a um
maior número de trabalhadores. Foi
publicada em dezembro de 2008 e só regulamentada em 29 de maio de 2009. A
indenização de transporte foi apenas regulamentada, pois já estava sendo paga aos
oficiais de justiça, na forma de extraordinário. Também era uma reivindicação da categoria. Eda maneira como foi regulamentada, merece melhores estudos, pois está
parecendo que busca exigir cumprimento
de metas pelos servidores, e não apenas
resolver uma situação de injustiça que estava sendo praticada com os oficiais de justiça, que utilizam-se de veículo próprio para
cumprir os mandados da assistência judiciária (justiça gratuita), das varas criminais,
de família, infância e juventude e ainda
dos juizados especiais.

SEGUNDO
Toda a categoria, representada pelo
Sindijus-PR, tem consciência de que a
estatização dos cartórios, feita pela lei
16023/08 é um avanço sim. É necessário
tornar o judiciário mais acessível a toda a
população. No entanto, quando a malfadada lei trata da vida profissional dos servidores de carreira é um retrocesso. Queremos a estatização dos cartórios e também a contratação de novos servidores,
pois a falta de mão de obra no judiciário
paranaense é pública e notória, bem como
a falta de estrutura, que fatalmente proporcionam um atendimento abaixo da
expectativa da população, que busca a
tutela jurisdicional no 1º. Grau de Jurisdição, porta de entrada do judiciário.
A contratação de novos “funcionários”,
como a nova lei trata os futuros aprovados
no concurso, cujo edital foi recentemen-

te publicado, é bem vinda. O exemplo da
Justiça Federal invocado pela administração do TJ do Paraná, também é louvável.
Existe um porém em toda essa questão,
que merece uma análise mais apurada,
senão vejamos:
Todos os cargos vagos do foro judicial
foram extintos, e serão extintos a medida
que vagarem. Isso quer dizer que, os atuais
servidores não terão mais nenhuma expectativa de carreira, inclusive os recentemente
contratados, no final do ano passado, graças a mobilização de toda a categoria. Vale
lembrar, a campanha “Por uma Justiça Ágil
e de Qualidade” empreendida pelo
Sindijus-PR. Os escrivães e oficiais de Justiça, remanescentes dos últimos concursos,
que estão sendo chamados este ano,já vão
assumir seus cargos, sabendo que estão em
extinção. O novo sistema, criado pela Lei
16023/08 seria ótimo, se permitisse a transformação dos atuais cargos em Analistas Judiciários e Técnicos, segundo o grau de
escolaridade, como foi feito no Estado do
Sergipe, por exemplo. Ou ainda, se fossem alterados apenas alguns artigos da referida lei, para que os atuais servidores tivessem assegurados seus direitos a remoção, promoção e progressão nas carreiras.
Acriação de um plano de cargos e salários
que desse sustentação as carreiras e não
prejudicasse o direito adquirido de todos
os atuais trabalhadores, seria o ideal.Ao contrário, essa lei criou um enorme abismo
entre o 1º. Grau de Jurisdição e os servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça.
Parece que não fazemos parte de um mesmo sistema, de um mesmo Poder. Criou-se
também um terceiro quadro de funcionários do Judiciário, que têm salários inferiores aos praticados atualmente, não têm nenhuma garantia no cargo para o qual serão
contratados. São apenas funcionários, a mercê da vontade dos magistrados, os quais,
inclusive vão decidir quanto cada novo funcionário terá direito de receber pelos serviços prestados. Movidos a gratificações que
não incorporam salários. Trabalham duran-

te 35 anos ou mais, percebendo salários
baixos e altas gratificações, no momento da
aposentadoria, têm uma queda brusca e
drástica nos seus vencimentos. O que o TJ
está fazendo é exigir dos trabalhadores a
maior produtividade possível pelo menor
custo. O comparativo com a Justiça Federal, é relevante apenas na nomenclatura
dos novos cargos. Os salários propostos não
condizem com os parâmetros adotados na
esfera federal. Não é necessário ser nenhum
especialista em recursos humanos para chegar a uma triste conclusão quando observamos os números de lá e de cá. A Justiça
Federal oferece o salário de R$ 2.415,66
para os cargos de Técnico Judiciário, nível
de segundo grau. O TJ do Paraná, oferece
R$ 1.422,00.
Para os Analistas Judiciários, a Federal oferece R$ 4.034,63, nível superior,
enquanto no Paraná o salário é pouco
mais de R$ 2.300,00.
Como está demonstrado, o exemplo
da Justiça Federal só foi adotado na nomenclatura dos cargos, quanto aos salários nem passa perto. Aprópria Administração do TJ/PR afirma, além das dotações orçamentárias do Tribunal, ainda
existirão as custas judiciais, cujos valores
serão canalizados para o Fundo da Justiça, que será o responsável pelo custeio
do novo sistema. Com certeza existem recursos suficientes. O que a categoria pleiteia, enfatizamos, é a garantia dos direitos dos atuais servidores. Que os novos
contratados também tenham expectativa
de carreira. Elaboração de um Plano de
Cargos e Salários que venha a garantir o
direito de todos os trabalhadores do judiciário. Que não haja essa divisão em
três quadros funcionais. Queremos sim,
discutir com a administração as alternativas para corrigir a injustiça praticada
com a edição dessa lei. Garantia dos direitos adquiridos, pois só com a valorização dos servidores é que poderemos ter
um Judiciário realmente eficiente, ágil,
e de qualidade.

4

Junho de 2009

MESMO sob ameaça da administ ração, moviment o segue fort e no Est ado

Servidores na luta contra a extinção
Fotos: Arquivo Sindijus-PR

MARINGÁ

o próximo dia 6 de julho acontece a reunião com o presidente
do Tribunal de Justiça quando o Sindijus-PR apresentará propostas
para mudar a Lei 16023/08. Nas últimas semanas, a categoria vem
mostrando a insatisfação com a extinção dos cargos. As mobilizações de uma
hora têm atingindo cada vez mais comarcas. Por onde o Sindijus-PRpassa convocando, a resposta é imediata.
“O descontentamento é geral”, revela o coordenador geral do Sindicato, José
Roberto Pereira. Ele alerta que os servidores não estão contra a estatização dos
cartórios, entretanto, “não da forma como foi feita, retirando direitos de aproximadamente 1500 trabalhadores e criando cargos com salários menores”.

FOZ DO IGUAÇÚ

CURITIBA

As mobilizações também cobram respostas à pauta de reivindicações que
prevê pagamento dos atrasados da URV e vários outros itens. “Neste ano não tivemos qualquer notícia sobre a URV. Vamos intensificar a luta para recebermos o que
nos é devido”, diz José Roberto, lembrando ainda do pedido de incorporação da
gratificação de assiduidade de R$ 100,00, pagamento dos reajustes salariais e a
implantação da URV aos servidores aposentados do foro extrajudicial, pagamento da
parcela da URV às pensionistas, pagamento da gratificação de local de risco aos
servidores, pagamento retroativo do reajuste de 5,9% (desde janeiro de 2009) a
todos os servidores ativos, aposentados, pensionistas, inclusive os do foro extrajudicial
e o pedido de implantação dos vales transporte e alimentação a todos os servidores.

CASCAVEL

CIANORTE
PEABIRU

CORNÉLIO PROCÓPIO

GUAÍRA
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UMUARAMA

NOVA ESPERANÇA

TORNEIO DE FUTSAL DO SINDIJUS-PR

SANTA MARIANA

TOLEDO

NOVA FÁTIMA

CONGONHINHAS

O Sindij us-PR abre no próximo dia 1º de j ulho as inscrições para o VII Torneio de Fut sal. Nest e ano, apenas
servidores filiados ao Sindicato poderão participar. O campeonato será divido em duas categorias: Adulto (18 a 39
anos) e Vet eranos (acima dos 40 anos). As inscrições
serão encerradas às 18 horas do dia 31. Será cobrada a
t axa de 120 reais e cada equipe poderá inscrever 12
j ogadores. A realização do Torneio está condicionada à
inscrição mínima de quatro times em cada categoria. A
forma de disput a será definida no Congresso Técnico,
que definirá a data de inicio da competição. Segundo o
secretário-geral do Sindij us-PR, Mário Cândido de Oliveira, o Sindicato espera a participação de muitos servidores no Torneio. “ Dist ribuímos em cat egorias diferent es
para que todos possam participar”, destaca Mário Cândido. A partir da próxima quarta-feira, o regulamento e a
ficha de inscrição estarão disponíveis no site do Sindicato
(www.sindij uspr.org.br) no link “ Downloads” .

SERVIDORES DO CEARÁ ENTRAM EM GREVE
RIBEIRÃO DO PINHAL

ASSAÍ
FRANCISCO BELTRÃO

ASSIS CHATEAUBRIAND

PARANAVAÍ

SANTA HELENA

Os servidores do Poder Judiciário do Ceará deflaragram
greve no último dia 18 devido à falta de compromisso da
administ ração do Tribunal de Justiça. A categoria reivindica a implement ação do Plano de Cargos, Carreiras e
Vencimentos, prometido há mais de dois anos, além da
convocação dos concursados, conforme o Sindicato dos
Servidores do Poder Judiciário do Estado do Ceará. Há
mais de dois anos a administ ração do Poder Judiciário
comprometeu-se em fazer um plano de cargos que contemple t oda a cat egoria. A consequência imediata está
nos venciment os dos servidores: achatados, sem poder
de compra, refletindo diretamente na queda da qualidade de vida dos trabalhadores e de suas famílias. Na prática, os servidores é que fazem o Judiciário andar.
O est opi m par a a i nsat i sf ação f oi o pr oj et o de
reestruturação do Judiciário, apresentada, no últ imo dia
18, pelo Tribunal de Just iça, que aprovou a criação de
106 cargos para j uizes e 16 para desembargadores, além
de agilizar a ascensão na carreira de j uiz e estabelecer
grat ificações aos magistrados.Enquant o isso, de acordo
com o sindicato, o PCCV dos servidores ficou de lado.
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GOVERNADOR t erá 15 dias út eis para assinar a Lei
LICENÇA ESPECIAL DOS EX-CLT
Est á confirmado para o dia 4 der agosto, o j ulgamento
no Superior Tribunal de Justiça do recurso do mandado
de segurança que pede licença especial aos servidores
filiados ao Sindij us-PR, que ingressaram nos quadros do
Tribunal de Just iça pelo regime CLT. O j ulgamento está
na paut a da quinta t urma do STJ.
Quando Ludimar esteve em Brasília, no últ imo dia 9 de
junho, conversou com o relator, ministro Napoleão Nunes
Maia Filho e pediu prioridade no julgamento, em virtude
da existência de servidores com mais de 60 anos aguardando a decisão.
Est e processo é um Recurso em Mandado de Segurança
(RMS 26580) em que o Sindij us-PR pede que sej am beneficiados somente seus filiados. Segundo David Machado, diretor do Sindij us-PR, “ o Poder Executivo j á concede licença especial aos seus ex-CLTs e não entendemos
porque o Tribunal de Justiça insiste em não conceder”. O
Recurso j á t em parecer favorável do Ministério Público.
CONCURSO DO TJ
Est ão abert as as inscrições para concurso público para
proviment o de cargos efet ivos e cadast ro de reserva
para servidores do j udiciário paranaense, com a ofert a
de 1.119 vagas para candidat os dos níveis médio e superior para cargos do 1º grau de j urisdição em t odo o
Est ado. O salário de analist a Judiciário, nível superior,
previst o é de R$ 2.303,66 e t écnico Judiciário, nível
médio, R$ 1.422,00. Todas as funções t erão j ornada
de t rabalho das 8h30 às 11 horas e das 13 às 17 horas,
de acordo com o art igo 40, inciso I, da Lei 16.024/ 08.
As inscrições se est endem at é às 15 horas do dia 13 de
julho pelo site http://portal.tjpr.jus.br/web/concursos.
As t axas são de R$ 100,00 (nível superior) e R$ 60,00
(nível médio). A prova preambular será no dia 2 de
agost o de 2009, em 12 sedes regionais.
DESREGULAMENTAÇÃO DAS PROFISSÕES
O presidente do Supremo Tribunal Federal , ministro Gilmar
Mendes, declarou ser nat ural o fim da regulamentação
de diversas profissões. Para ele, apenas Saúde, Engenharia e Direit o precisariam de formação específica. Nas
demais, bast aria que se t ivesse conheciment o sobre a
área. Depois do fim da exigência de diploma para jornalistas, Gilmar veria com “bons olhos” a desregulamentação
de outras profissões.
Todos sabem que medicina e engenharia podem colocar
vidas em risco. Por isso, exigem domínio de t écnicas
singulares. Outras profissões demandam conheciment os,
mas nem todas requerem controle de técnicas sofisticadas. Nesse caso, pela lógica de Gilmar, bast a que a pessoa aprofunde informações, e pront o: j á é um profissional da área. Se for assim, ent ão, ele deveria tirar t ambém o profissional de Direito da sua lista. Afinal, considerando-se a visão dele, todos podemos aprofundar nossos
conhecimentos sobre leis, uma vez que não há necessidade de domínio de técnicas sofisticadas.

Reajuste vai para sanção
Mobilizações exigem pagament o ret roat ivo a j aneiro
s deputados estaduais aprovaram no
dia 23, em segunda
vot ação, o Proj et o de Lei
247/09, do Tribunal de Justiça, que reajusta os salários dos servidores em 5,9%.
A proposta repõe a inflação
de j aneiro a dezembro de
2008, pelo IPCA, que é o
índice do IBGE que mede a
inflação. A mensagem agora, após ser assinada pelo
int egrant es da mesa da

Assembleia Legislativa, segue para o governador do
Estado para ser sancionada.
Segundo as diret oras do
Si ndi j us-PR, Apar eci da
Pinto e Dulcineia Del Rios,
que acompanharam a votação nos últimos dias no
Legislativo, embora o governador t enha 15 dias
úteis para assinar o Projeto, ele pode despachar assim que receber a mensagem. As diretoras lembra-

ram que os servidores não
par am de l i gar par a o
Si ndi j us-PR par a saber
quando sai a folha complement ar do pagament o
ret roat ivo a j aneiro.
“ As mobilizações pelo Estado exigem o pagamento
ret roat ivo a j aneiro. “ Vamos lutar por isso. A nossa
dat a base é diferent e do
executivo e o nosso direito tem que ser respeitado”,
afirma Maria Dulcineia.

INCOERÊNCIA

STJ: pagar sexo com crianças não é crime
A decisão do STJ (Superior Tribunal de Justiça), entendendo
que um “cliente ocasional” não
comete crime ao pagar para fazer sexo com crianças e adolescentes, é uma afronta à sociedade. Em tempos de combate à exploração infantil, o Tribunal vai
na contramão de toda legislação
existente na área e, além de equivocada, é inconstitucional.
O caso chegou ao STJdepois
de o Tribunal de Justiça do Mato
Grosso do Sul rejeitar a acusação
contra dois homens que, mediante o pagamento de R$ 80 para
duas adolescentes, que na época tinham 12 e 13 anos. De acordo com os ministros, não houve
crime porque não foram os aliciadores que iniciaram as atividades sexuais das garotas.
No entendimento de especialistas, não punir quem explora sexualmente crianças e adolescentes é ignorar que há uma rede criminosa agindo. Além disso, abre
precedente para a impunidade de
pedófilos. A decisão revoltou magistrados, promotores e defensores dos direitos da Criança e do

Adolescente.
Para juristas a deliberação é tão
equivocada que chega a ser absurda. O artigo 244-Ado Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA) é
claro ao afirmar que exploração
sexual infantil é crime. “Submeter criança ou adolescente à prostituição ou exploração sexual é
crime, com pena de reclusão de
quatro a dez anos, além de pagamento de multa”. No artigo 227
da Constituição Federal também
está esclarecido que fazer sexo
com crianças ou adolescentes mediante pagamento é crime independentemente da frequência.
“É uma aberração, uma interpretação equivocada e absurda do
Estatuto da Criança e do Adolescente. Não importa quem iniciou
o processo, mas todos aqueles que
se utilizam ou participam do esquema têm de ser punidos”, afirma Ariel de Castro Alves, membro
do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.
O procurador-geral de Justiça
do Paraná, Olympio de Sá Sotto
Maior, um dos criadores do ECA,
afirma que “mesmo elas já sendo

exploradas anteriormente, isto não
dá um salvo-conduto para mantêlas nesta condição. “A decisão é
contrária à doutrina da proteção
integral que rege nossa lei na área
da infância”, destaca.

DECISÃO SERÁ DO STF
Caberá ao Supremo Tribunal
Federal decidir se é crime pagar
por sexo com menores de idade
que se prostituem. Porém, apesar da gravidade do tema, não há
qualquer previsão de prazo para
o julgamento dos dois réus inocentados da acusação de exploração sexual contra duas adolescentes do Mato Grosso do Sul.
O processo deixou muito claro que as meninas não tinham
qualquer domínio de sua liberdade sexual. Não era uma opção. Elas
entraram na prostituição por viverem em situação de risco. A
decisão levou em conta apenas
um Código Penal ultrapassado e
desprezou o ECA, que é uma legislação moderna e mundialmente
reconhecida. Com informações do
Conjur, da Gazeta do Povo.
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SENADORES j á aprovaram a propost a. Falt a decisão da Câmara dos Deput ados

Emenda à Constituição Federal deixa na mão dos estados e municípios os critérios para pagamento de precatórios.
Alguns levarão 140 anos para a quit ação dos débit os
provada no Senado, a Proposta de
Emenda Constitucional nº 12, conhecida como a PEC do Calote,
que prevê, entre outras medidas, a limitação de 2% para estados e 1,5% para municípios da receita corrente líquida para
o pagamento de precatórios, aguarda
aprovação da Comissão de Constituição
e Justiça da Câmara.
Segundo advogados e juristas, a PEC
12 atenta contra o Estado Democrático de
Direito e o Pacto Republicano, ao “limitar
a receita de estados e municípios para pagamento da dívida pública, além de oficializar o calote e deprecia o Poder Judiciário, permitindo o descumprimento de
suas sentenças. Com isso, viola a Constituição, que estabelece a independência
dos três Poderes”.
Hoje, os precatórios em atraso somam
cerca de R$ 100 bilhões, que serão derretidos para alegria da União, estados e
municípios, e desespero dos credores,
tornando-se um monumental calote.
O coordenador-geral do Sindijus-PR,
José Roberto Pereira, lembra também que

a PEC retira conquistas históricas da população, além de instituir uma desconfiança do cidadão nas instituições do Estado. A aprovação da proposta é um retrocesso da democracia e do poder estatal,
já que a lei será cumprida à vontade do
governante. À população restará esperar,
pois o estado se defenderá com os limites impostos pela PEC.
A PEC 12, de autoria do ex-presidente do STF, ministro Nelson Jobim e defendida no Senado por Renan Calheiros,
institui ainda uma espécie de leilão reverso, ou seja, precatórios oferecidos com
maior deságio pelos credores serão comprados pelo poder público. Da porcentagem das despesas primárias dos estados e dos municípios, 30% serão destinados ao pagamento de credores e 70%
aos leilões públicos para a “recompra” dos
precatórios com deságio.
Estatísticas já apontam, caso a PEC seja
aprovada, que o atual estoque de
precatórios levará dezenas de anos para
ser quitado, em alguns estados levaria
140 anos para saldar as dívidas atuais.

CNJ apóia implantação da PEC 190
Por maioria, o CNJ (Conselho Nacional de Just iça) aprovou no dia
09.06, a edição de nota técnica opinando pela aprovação da Propost a
de Emenda Const it ucional - PEC
190, que inst it ui o Est at ut o Nacional dos Servidores do Poder Judiciário. O pedido de providências foi
f or mul ado conj unt ament e pel a
Fenaj ud (Federação Nacional dos
Servidores do Judiciário dos Est ados) e pela Fesep (Federação Sindical dos Servidores Públicos no Est ado do Maranhão).
Com essa decisão, o CNJ enviará
uma not a oficial aos president es do
Senado, da Câmara dos Deput ados,
das Comissões de Constituição e Just iça de ambas casas legislat ivas, à

Secret aria Ext raordinária da Reforma do Judiciário do Minist ério da
Just iça, e à Casa Civil da Presidência da República, com a posição oficial do órgão em relação à PEC 190.
Mário Cândido de Oliveira, secret ário-geral do Sindijus-PR comemorou
o apoio do CNJ. “ Assim, vemos se
consolidar a propost a que poderá
melhorar a estrutura do Poder Judiciário brasileiro. O apoio do conselho reforça a lut a dos servidores” .
A PEC 190/07 busca implantar o Est at ut o dos Servidores do Poder Judiciário, unificando carreiras e salários da cat egoria. A lut a agora é
buscar o apoio dos deputados já que
a PEC deverá ser levada a vot ação
em breve.

LUTA PELO DIPLOMA

Jornalistas e estudantes protestam
contra decisão do STF
A deci são do
tigo 4º, inciso 5º,
Supremo Tribunal
do Decreto-Lei n°
Federal, que ret i972, de 1969,
r ou a obr i gat oque exigia o diriedade do diplopl oma de cur so
ma para a profissuperior de Jorsão de j ornalist a,
nal i smo, r egi sdesencadeou uma
t rado pelo Minissérie de manifest ér i o da Educatações e protestos
ção, par a exer pelo Brasil. Indig- Estudante exige o diploma
cer a pr of i ssão
nados com o vot o
de j ornalist a.
do relat or, minist ro Gilmar MenO Sindi j us-PR ent ende que,
des, j ornalist as e est udant es fo- em sua l ament ável manif est aram às ruas, juntamente com tra- ção, Gilmar Mendes caminhou na
balhadores de outros sindicatos e cont ramão do desenvolviment o
movimentos sociais, lutar pela re- do país, que precisa investir mais
gulament ação da profissão.
na educação e na formação suNo Paraná, no últ imo dia 24, perior. “ Em t odas as cat egorias
liderados pelo Sindicat o dos Jor- exist em lut as pela qualif icação
nalistas, diversos profissionais e es- e reconhecimento do nível supetudantes de jornalismo de Curitiba rior. O STF impôs uma regresfizeram prot est o no cent ro da ca- são com a desregulamentação do
pit al. Mais de 100 pessoas dist ri- di pl oma par a os j or nal i st as” ,
buíram panflet os à população ex- af irma David Machado, diret or
plicando o que acont ecerá com a do Sindicat o.
mídia se a decisão não for revisMendes decret ou ainda que
t a. “ Após 40 anos de conquist as caberá às empresas de mídia derumo à profissionalização, vamos finir critérios para a contratação
enf r ent ar o amador i smo e a de j ornalist as. Com isso, a soprecarização das condições de tra- ciedade f ica ref ém dos int eresbalho na imprensa” , diz o j orna- ses do poder econômi co, dos
l i st a do Si ndi j us-PR, Gust avo grandes grupos de comunicação,
Henrique Vidal.
que podem, a part ir de agora,
Cont rariando t odas as reivin- cont rat ar qualquer pessoa para
dicações do moviment o sindical t r abal har como “ j or nal i st a” .
dos j ornal i st as e a opi ni ão da “ Isso signif ica a desqualif icação
ampla maioria da opinião públi- da prof issão, o achat ament o de
ca, 74% da população é a f avor salários e precarização das redo diploma, o Supremo, acat ou lações de t rabalho. Na realidao voto do presidente do STF con- de, a liberdade de expressão f oi
siderando inconst it ucional o ar- privat izada” , conclui Gust avo.
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SERVIDORES não são os culpados pelo o sist ema ult rapassado e inadequado

Eda-lhe processo administrativo
urante as visitas realizadas ao interior do Estado, para mobilizar os servidores do 1º Grau de Jurisdição
contra a extinção dos cargos, chegamos a Comarca de Peabiru.
Lá não houve nenhuma surpresa, quanto as condições de
trabalho encontradas. O prédio
do fórum é de construção antiga e atualmente não atende
mais as necessidades da Comarca. Salas pequenas e não há espaço para arquivo dos processos.
Não existe espaço físico nos cartórios ou nas salas destinadas aos
juizados especiais para guardar
processos. Faltam funcionários,
como em todo o restante do Estado e Capital.
O único escrivão da comarca
é responsável pelo Cartório Criminal, pelos dois juizados especiais, pelas Varas da Infância e Juventude, Família, Cível, Distribuidor, Fundo rotativo e direção
do fórum. Ele conta com um auxiliar de cartório e dois auxiliares administrativos, que estão sobrecarregados de trabalho.

Os Oficiais de Justiça com
carga excessiva de mandados,
pois praticam ao que chamam de
“clínica geral”, atendem a todos
os cartórios indistintamente.
Além de cumprirem seus mandados na cidade de Peabiru atendem a ainda mais três distritos.
Se apenas a falta de estrutura,
falta de servidores, falta de equipamentos não fosse suficiente para
causar um enorme estresse nos trabalhadores, inclusive com problemas de saúde, ainda surgiu um
fato novo, recentemente assumiu
um magistrado que, constatando
as dificuldades da Comarca, ao invés de pedir providências ao Tribunal de Justiça, optou apenas por

instaurar processos administrativos contra os servidores, considerando que, com essa forma de agir,
resolveria o problema enfrentado
pela Comarca.
Ora, para racionalizar o trabalho, para um bom andamento
dos feitos, satisfação das partes,
objetivando apagar a imagem
morosa que a sociedade tem do
Poder Judiciário, não basta apenas pressionar os servidores. Isso
é fácil para quem “detém o poder”. Para que realmente haja
uma luz no fim desse túnel, são
necessárias outras providências.
O Conselho Nacional de Justiça, conhecendo das diversas situações que envolvem todo o judi-

ciário, realizou o 2º Encontro
Nacional do Judiciário e, entre
outros pontos e estratégias discutidas, algumas ações são sugeridas,
como “aperfeiçoar programas de
valorização dos recursos humanos,
inclusive com estímulos a desempenhos; implantar plano de carreira; criar estímulos de permanência de magistrados e servidores nas unidades judiciárias; valorizar os magistrados e servidores
de primeira instância.
Todo o planejamento estratégico elaborado pelo CNJ tem
uma missão: Realizar Justiça,
com uma visão de futuro: que o
Judiciário seja reconhecido pela
sociedade como um instrumento efetivo de Justiça, Equidade
e Paz Social.
Os instrumentos para se atingir esses objetivos são os servidores, que devem ser valorizados, conforme determinação do
próprio CNJ. Portanto, não é
com processos administrativos e
com extinção de cargos que vamos mudar a visão que a população tem da nossa justiça.

CAMPANHA DE BETO RICHA SOB SUSPEITA
A campanha do prefeit o de Curit iba, Bet o Richa, est á
sob suspeit a. A imprensa t em divulgado mat érias em que
ex-candidatos a vereador do PRTB aparecem em um vídeo
recebendo dinheiro em um comit ê de apoio a Richa. 28
candidat os abriram mão de suas candidat uras. A maioria
deles se uniu para fundar o “ Comit ê Lealdade” de apoio
a Bet o Richa. O comit ê, que t eve Alexandre Gardolinski
como coordenador, foi inaugurado no dia 11 de agost o
de 2008 no bairro Ahú, em Curit iba. Na fest a de abert ur a, Ri cha aparece no vídeo ao l ado de Al exandr e
Gardolinski. Foi em uma das salas do imóvel que gravações most ram 23 dissident es do PRTB, que desist iram de
se candidat ar a vereador para apoiar Richa, recebendo
dinheiro das mãos de Alexandre Gardolinski, que dist ribuiu R$ 1.600 para cada um. Gardolinski, não revelou a
origem do dinheiro, mas admitiu que ele não foi declarado à Just iça Eleit oral, o que pode caract erizar caixa 2
eleit oral. Os dissident es alegam que a verba foi usada

para cust ear gast os da campanha de Bet o Richa.
Embora os coordenadores da campanha da reeleição do
prefeit o Bet o Richa digam que o comitê era independent e, a imprensa divulgou recibos onde prova que a casa
est ava alugada em nome do PSDB. No recibo eleit oral do
cont rat o de aluguel, Richa aparece como o responsável
pela locação do imóvel.
O Ministério Público Eleitoral do Paraná vai investigar se
houve uso de caixa 2 ou outros crimes eleitorais durante a
campanha municipal de 2008.
Lideranças dos partidos PSC, PCdoB, PMN, PT, PMDB e
PRTB se reuniram na tarde de 23 de j unho, e decidiram
pela formação imediata do Comitê pela Apuração do Caixa 2 de Beto Richa. Entre as primeiras decisões t omadas,
está o apoio à instalação de uma CPI na Câmara Municipal
para apurar o suposto Caixa 2. Para a instalação da CPI,
são necessárias 13 assinat uras. Os cinco vereadores da
oposição j á confirmaram que irão assinar o documento.

1º de julho
Iniciam-se as inscrições
para o VII Torneio Sindij us-PR de Fut sal. O campeonat o será dividido em
duas cat egorias: Adult o
(18 a 39 anos) e Vet eranos (acima dos 40 anos).
Apenas servidores filiados
ao Sindicato poderão part icipar. A ficha de inscrição e o regulament o serão divulgados no sit e do
Sindij us-PR. As inscrições
poderão ser feit as at é o
dia 31 de j ulho.

6 de julho
Acont ece a reuni ão do
Sindijus-PR e o Tribunal de
Just iça que inicia as negociações para rever a lei
16023/ 08 que ext iguiu os
cargos do foro j udicial.

7 de julho
O Sindicat o dos Servidores Públicos Municipais de
Curitiba realiza eleição da
para nova diretoria. Apenas uma chapa est á inscrit a. O processo eleit oral t ermina no dia 8.

13 de julho
Encerram-se as inscrições
para o concurso do TJ, que
oferece 1.119 vagas para
para analist a j udiciário,
com salário de R$ 2.303,66
e R$ 1.422,00 para o cargo de técnico Judiciário.

4 de agosto
O Superi or Tri bunal de
Justiça julga o recurso do
mandado de segurança
que pede licença especial
aos servidores filiados ao
Sindij us-PR, que ingressar am nos quadr os do
Tribunal de Just iça pelo
regime CLT. O j ulgamento está na pauta da quinta
t urma do STJ.
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