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oi confirmada para o
próximo dia 28 audiência com o presidente
Carlos Hoffmann. Nessa reunião, o Sindijus-PR espera ter
respostas aos itens da pauta
que já são de seu conhecimento. São questões relacionadas
às alterações das leis 16023 e
16024 (extinção dos cargos e
estatuto dos servidores), respectivamente.
Entretanto, outros assuntos
chamam a atenção da categoria
e precisam de soluções do presidente. Um deles é caso da pu-

blicação dos valores da URV no
contra cheque dos servidores,
mostrando o total que cada servidor tem direito a receber. Acontece que os cálculos foram feitos
sobre o período prescricional, ou
seja, apenas dos últimos cinco
anos. No entendimento do
Sindijus-PR, com base em várias
decisões do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), o valor a ser informado precisa ser desde de 1994.
O pedido já está com o presidente, e o Sindicato aguarda despacho nesse sentido.

Gustavo Henrique Vidal

No encont ro do dia 28 Sindij us-PR vai pedir pagament o de parcelas e a inclusão no orçament o de 2010
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Mobilizações devem recomeçar sem
avanço nas negociações
Servidores querem resposta às reivindicações
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OPI NI ÃO

Dieese revela crescimento
da arrecadação do Estado
estardalhaço feito pelo
governo do Paraná, de
que vai ter que cortar
despesas em virtude da queda na
arrecadação, não se sustenta. A
crise na economia do Paraná é
coisa do passado. Os fatos mostram que o quadro mudou. A crise financeira que assolou o mundo já não assusta mais. Segundo
dados do Ministério do Trabalho,
o emprego vem crescendo pelo
6º mês consecutivo. A produção
industrial, após forte queda
verificada no final do ano passado, se recupera e os sinais são de
crescimento acelerado. A arrecadação de impostos continua em
elevação. Houve diminuição sim,
mas em alguns produtos que o
governo preferiu que a produção
continuasse forte para não gerar
desemprego, é o caso dos veículos, dos materiais de construção
e da chamada linha branca (geladeiras, fogões, máquinas de lavar), mas isso também serviu para
aquecer o consumo com mais
pessoas empregadas.
No Paraná não é diferente.
Estudo elaborado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos
(DIEESE) confirma que a arrecadação do principal tributo estadual, o Imposto sobre Circula-

ção de Mercadoria e Serviços, o
famoso ICMS, vem subindo. No
mês de junho último chegou a
ser de 19% e no mês anterior,
maio, o crescimento também foi
bom, de 12,53%. Isso mostra
uma tendência de aumento. É
importante destacar que o ICMS
e o IPVA (este, incidente sobre
os veículos automotores), representam mais de 60% de toda a
receita do Estado e são os que
mais crescem. Portanto há uma
evidente curva no crescimento.
Esses resultados são, também,
reflexos da reforma tributária
aprovada no ano passado e que
começou a vigorar no último
mês de abril. Segundo o governo, a mudança fiscal reduziu
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imposto sobre noventa e cinco
mil itens de consumo popular,
mas, por outro lado, aumentou
a carga em outros que são de
fácil arrecadação como: petróleo, energia, telecomunicações,
bebidas e cigarros.
Para nós servidores do judiciário, esta análise interessa,
pois somos credores dos atrasados da URV e com o crescimento na arrecadação do Paraná,
nossas perspectivas de receber
o que nós é de direito aumentam. Portanto, fiquemos atentos.
Em outros momentos, quando o
bolo cresceu, só alguns fizeram
a festa. Os servidores ficaram de
fora. Não vamos deixar que isso
aconteça novamente.

SISTEMA DIRETIVO
Conselho Executivo
coordenador-geral: José Roberto Pereira; secretário-geral: Mário Cândido de Oliveira;
Ademir Aparecida Pinto; Airton Dias de Oliveira; Caetano Zaganini; Clóvis Menger; David
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Aparecido da Costa; Davi Aguiar de Andrade; Diógenes Nunes de Souza; Dirce Leni da Rosa;
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Ripula; Marco Antonio Cremonez; Marcos Henrique Romualdo da Silva; Maria Emilia Martins;

PARABÉNS
Acho que em primeiro lugar
t emos que agr adecer a
Deus! E que Deus abençoe
aqueles que fizeram j ust iça! Par abéns, enf i m, a
t odos que se empenharam
nest e processo. Acho que
essa diret oria, at ravés de
sua capacidade, competência e visão, tem conseguido
para a cat egori a mui t as
vit órias. Todos nós ficamos
mui t o f el i zes com i sso.
Penso, também, que estes
ganhos cont am mui t os
pontos para a nossa impresci ndível necessi dade de
coesão, integração, força e
j unt os podemos conseguir
mui t o mai s. Parabéns a
você, Zé, que por não ser
apenas um Zé (Escut a Zé
Ninguém de Wilhelm Reich),
consegue liderar e manter
unidos est a t urma t oda e
fazer a diferença.

HEITOR RAYMUNDO
Coordenação Fórum dos
Servidores

TARDA

MAS NÃO FALHA

Quem duvida é louco! Just iça t arda, mas não falha.
Não falha quando tem luta,
muit a l ut a. Parabéns ao
t rabalho do dr. Ludimar, e
à i nsi st ênci a do nosso
Sindicato. Já vão três anos
atrás da licença especial dos
ex-celetistas, e finalmente,
a vitória. Vitória da organi-

zação, da união de esforços
e da persist ência dos filiados. Aos que não querem
se f i l i ar, porque acham
“caro” (em especial quando
recebem altos salários) digo
que deveriam ter vergonha
e se organizar para contribuir para as conquist as
das quai s, r egr a ger al ,
desf r u- t am, sem nada
pagar. Não t enho f i l hos
desse tamanho, e, mesmo
que os tivesse, já estariam
andando com as próprias
pernas. Abraços fraternos

ROSANNA VENTURA
COMPUTAÇÃO
Sobre a Lei 16008/ 2008 e
o Decret o 560/ 2009 onde
cr i a o r i sco de vi da, é
definido que os cart órios
cit ados são considerados
área de risco. Acont ece
que nos Núcleos Regionais
de Inf ormát ica que t em
como t odos os Técni cos
em Comput ação, di ar i ament e f azem at endi ment os em vários Cart órios. Ou seja, diariamente
estão dentro desses locais
prest ando at endiment os,
port ant o creio que t ambém est ão correndo risco
da mesma f orma que o
pessoal que est a t rabalhando dent ro dos cart órios, só que o entendiment o da presidência é que
como é esporádico
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Sindijus-PR conquista vitória
no STJem favor dos ex-CLTs
TJ deve se organizar para conceder licença especial aos servidores
Sindijus-PR alcançou uma grande vitória no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Por meio de um Mandado de Segurança o
Sindicato garantiu o direito à licença especial aos exCLTs. A decisão vai beneficiar os servidores do Tribunal
de Justiça que ingressaram no quadro pelo regime da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). No dia 5 de
agosto, por meio de uma telegrama, o STJ comunicou o
resultado do julgamento da 5ª. Turma ao Tribunal do
Paraná.
Segundo a assessoria jurídica do Sindijus-PR é
preciso aguardar o trânsito em julgado da decisão
para iniciar execução. “No entanto, como o TJ já foi
informado do resultado, o Sindijus-PR orienta seus
filiados a entrarem com os pedidos reivindicando o
direito”. O Tribunal de Justiça já deve se organizar
para conceder licença especial aos ex-CLTs, que em
sua maioria, compõem o quadro da secretaria do TJ,
diz José Roberto Pereira, coordenador-geral do Sindicato.
O julgamento aconteceu no dia 4 de agosto e por
unanimidade, os ministros reconheceram o direito dos

servidores reivindicados pelo Sindicato. Com isso, vale
a tese de que, com a transformação dos empregos em
cargos públicos, os ex-celetistas passaram a ter direitos
equivalentes aos servidores estatutários.
O Recurso em Mandado de Segurança (RMS26580)
teve como relator o ministro Napoleão Nunes Maia Filho que proferiu a seguinte decisão: “ATurma, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos do
voto do ministro relator”. Os ministros Jorge Mussi,
Laurita Vaz e Arnaldo Esteves Lima votaram com o ministro relator. O advogado do Sindijus-PR foi comunicado de que a publicação do Acórdão vai ocorrer no dia
24 de agosto.

QUINQUÊNIOS
O resultado positivo do julgamento reforça o argumento de outra ação em favor dos ex-CLTs. Nesta, o
Sindijus-PR pede o restabelecimento do pagamento dos
quinquênios a esses servidores. Essa ação se encontra
em andamento na 2ª Vara da Fazenda Pública de
Curitiba. Nas duas ações o Sindicato pede que as decisões beneficiem somente os filiados ao Sindijus-PR.

Pedido de retroativo do risco de vida
aguarda parecer no TJ
Se encont ra na Secret aria do Tribunal de
Just i ça o of íci o do Si ndi j us-PR que pede
pagament o ret roat ivo do risco de vida com
base na Lei 16008/ 08. O expedi ent e,
pr ot ocol ado no di a 14 de j ul ho passado
(prot ocol o nº 197. 616/ 2009), pede que o
Tribunal de Just iça f aça o pagament o dos
atrasados desde o dia 5 de dezembro de 2008,
dat a de início da vigência da Lei.
Embora o TJ t enha iniciado o pagament o
no dia 1º de junho, o Sindijus-PR entende que
a Lei é auto-aplicável aos servidores elencados
em seu ar t i go 1º, quando di z: “ pel o
desempenho de atividade de natureza especial
com risco de vida, será concedida gratificação
aos servidores ocupantes dos cargos de Escrivão
da Vara Criminal, da Infância e Juvent ude, de
Execuções Penai s, da Cor r egedor i a dos
Presídios, de Inquéritos Policiais, de Execução
e Penas Alt ernat ivas, de Delit os de Trânsit o,

de Adolescent e Inf rat ores, de Precat órios
Criminais e do Tribunal do Júri; t ambém, ao
Oficial de Justiça, Auxiliar de Cartório e Auxiliar
Administrativo; ainda, ao Porteiro de Auditório
da Capi t al e Comi ssári o de Vi gil ânci a de
Menores; ao Assistente Social e Psicólogo e ao
Secret ário dos Juizados Especiais” .
José Robert o Pereira, coordenador-geral
do Sindij us-PR, diz que as informações são
de que em breve o projeto de lei para alterar
a Lei 16. 008/ 08 deve vol t ar ao Ór gão
Especial. Essa alt eração seria para garant ir
aos secret ários e auxiliares administ rat ivos
dos Juizados Cíveis o direit o de receber a
gratificação pelo local de risco. José Roberto
conclui dizendo que desde 2007, ainda no
i níci o da campanha pel a cont rat ação de
ser vi dor es, o Si ndi j us-PR j á def endi a o
pagament o da gr at i f i cação par a t odos
auxiliares administ rat ivos.
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Ação pede
reenquadramento
de aposentadorias
O Si ndi j us- PR vai aj ui zar ação par a
reenquadrar servidores aposentados do Foro
Judicial, que t iveram suas aposent adorias
deferidas at é 1º de out ubro de 2004, com
base na Lei 11.719/ 97.
Em out ubro de 2004, com a Lei 14.506/ 04,
que concedeu reaj ust e de 30% a t odos os
servidores, foram criados mais t rês níveis
na carreira do Foro Judicial. Assim, aqueles
que se aposent aram at é 1º de out ubro de
2004, deveriam t er sido enquadrados no últ imo nível da t abela criada pela nova lei.
Para o servidor t er cert eza de que preenche
os requisit os para est ar na ação, deve dirigir-se ao Depart ament o Econômico e Financeiro do TJ, na Rua Mat eus Leme e solicit ar
uma certidão da sua aposentadoria. Ela deve
informar o nível que se aposentou e a lei que
lhe garantia o direito naquela oportunidade.
De posse dessa certidão, ir ao Sindijus-PR, na
rua David Geronasso, 227, Bairro Boa Vist a,
com mais os seguint es document os: Cart eira
de Identidade, CPF, Decreto de aposentadoria
e os cont racheques de j ulho a novembro de
2004 e o mais recent e (j ulho ou agost o de
2009). O Sindij us-PR vai encaminhar os document os ao Departamento Jurídico da Ent idade para as providências necessárias.
Para as pensionist as: observar se o gerador
da pensão j á t inha direit o à aposent adoria e
faleceu at é 1º de out ubro de 2004. Caso os
provent os não est ej am de acordo com o últ imo nível da carreira, t ambém t êm direit o
ao reenquadrament o e devem proceder da
mesma maneira que os aposent ados. Pegar
a cert idão na Paranaprevidência indicando
em qual referência est ava na t abela quando
se aposent ou e encaminhar ao Sindij us-PR,
j unt o com os document os j á mencionados.
O prazo para aj uizar a ação t ermina em
meados de set embro. Assim, os int eressados devem encaminhar os document os ao
Sindicato até o dia 10 de setembro de 2009,
dat a limit e fixada.
O Sindij us-PR vai pagar as custas do processo, mas serão at endidos soment e aposent ados e pensionistas que estejam filiados ao Sindicato. Mais informações podem ser obt idas
na sede do Sindicato, no endereço mencionado, ou pelos t elefones (41) 3075-5555, (41)
9963- 7262 (José Robert o), (41) 9963-4110
(Mário Cândido) ou (41) 9963-7572 (David).
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SINDIJUS-PR vai pedir o pagamento de parcelas da URV

Presidente já conhece a pauta de reivindicações. Atrasados da URV, alteração das leis 16023 e 16024, reajuste de
aposentados e pensionistas, risco de vida estão entre os assuntos
oi confirmada para o próximo dia
28 audiência com o presidente
Carlos Hoffmann. Nessa reunião,
o Sindijus-PR espera ter respostas aos
itens da pauta que já são de seu conhecimento. São questões relacionadas
às alterações das leis 16023 e 16024
(extinção dos cargos e estatuto dos servidores), respectivamente.
Entretanto, outros assuntos chamam
a atenção da categoria e precisam de soluções do presidente. Um deles é caso
da publicação dos valores da URV no contra cheque dos servidores, mostrando o
total que cada servidor tem direito a receber. Acontece que os cálculos foram feitos sobre o período prescricional, ou seja,
apenas dos últimos cinco anos. No entendimento do Sindijus-PR, com base
em várias decisões do Superior Tribunal
de Justiça (STJ), o valor a ser informado

precisa ser desde de 1994. O pedido já
está com o presidente, e o Sindicato
aguarda despacho nesse sentido.
Ainda sobre a URV, o Sindijus-PR espera uma solução para o pagamento das
parcelas dos atrasados.
Vai pedir também a incorporação aos
salários da gratificação assiduidade de
100 reais.
Sobre o aumento no prazo dos
consignáveis (leia mais na página ao
lado), a categoria está esperando uma
solução rápida, já que não há motivos
para o pedido ficar parado na Secretaria
do TJ há tanto tempo. O Sindijus-PR vai
pedir ao presidente uma decisão favorável ao caso.
Com a decisão do Supremo Tribunal
Federal sobre os aposentados do extrajudicial, o Sindijus-PR vai pedir a Carlos
Hoffmann que seja enviado um projeto à

Assembléia Legislativa para que seja dada
uma solução à questão.
Recentemente, um anteprojeto de lei
esteve na pauta do Órgão Especial. Nele,
o TJ ampliava a gratificação do risco de
vida para servidores dos juizados cíveis.
A noticia, vista com bons olhos pelo sindicato e pelos servidores, gerou expectativa. No entanto, a proposta foi retirada de pauta para calcular o impacto financeiro e não retornou ainda àquele
Órgão. O Sindijus-PR vai pedir ao presidente Hoffmann o retorno do anteprojeto ao Órgão Especial.

PARANAPREVIDÊNCIA
O Sindijus-PR quer que o presidente
do TJ ajude a resolver questões que envolvem o órgão previdenciário. Até hoje,
a Paranaprevidência não se pronunciou
sobre o pagamento da primeira parcela

dos atrasados da URV para as pensionistas. O Sindicato enviou pedido ao órgão
solicitando o imediato pagamento.
A Paranaprevidência avisou que o reajuste de 5,9%para as pensionistas será
retroativo a janeiro apenas para os
beneficiários do fundo previdenciário. Às
pensionistas do fundo financeiro vão ser
pagas somente a partir de junho. O sindicato quer saber o porquê da diferenciação, já que todos estão vinculados a um
mesmo órgão administrativo, que é o Tribunal de Justiça.
Outra questão relacionada à Paranaprevidência é a demora no pagamento dos reajustes. O Sindijus-PRquer informações porque isso ocorre, já que
os benefícios aos aposentados e pensionistas do Tribunal de Justiça, deveriam ser implantados imediatamente à
edição das leis.

Mobilizações devem continuar se as negociações não
avançarem
As negociações para alterar as leis 16023 e 16024 serão retomadas
na reunião com o president e Carlos Hoffmann no próximo dia 28.
Nos últ imos meses, os servidores most raram ao Tribunal de Just iça a
insat isfação com a ext inção dos cargos do foro j udicial.
Represent ant es de diversas comarcas, em cont at o com Sindij usPR, revelaram a disposição do servidores em seguirem as mobilizações
caso nenhuma respost a concret a sej a dada pelo TJ. Os servidores
cont inuam indignados com a ext inção. A disposição de lut a exist e e
novas mobilizações podem acontecer caso as negociações não avancem.
Os servidores exigem que as promoções e remoções cont inuem. O
TJ tem negado todos os pedidos dos servidores alegando que os cargos
est ão ext int os e não é possível aceit ar o pedido. “ São direit os dos
servidores a anos e não podemos aceit ar que isso acont eça” , diz

coordenador-geral do Sindij us-PR, José Robert o Pereira. Para ele é
possível que as alterações aconteçam seguindo a proposta do Sindicato.
“ Não há nada complicado. Só queremos rest abel ecer direit os
que os servi dores j á t i nham. Al ém di sso, queremos mudanças
em out ros pont os das leis para não prej udicar a cat egoria” , diz
José Rober t o, exempl i f i cando a t r ansf or mação do car go de
auxiliar administ rat ivo em t écnico j udiciário.
Para isso é preciso que o Tribunal de Just iça aceit e as propost as
do Sindij us-PR, elaboradas durant e assembl eia com servidores.
“ Todos os pedidos t em embasament o j urídico e, principalment e,
prát ico, j á que diversas decisões do TJ são t omadas sem saber a
realidade dos cart órios e das f unções dos servidores” , diz José
Roberto.
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SERVIDORES est ão impacient es

Revolta continua com
demora dos consignáveis
Pedido do Sindij us-PR est á parado na Secret aria do Tribunal de
Justiça sem qualquer resposta

Tribunal ainda não deu resposta ao pedido deampliação do prazo deempréstimosdosservidores

ervidores continuam revolJosé Roberto Pereira, coorde- dor, são os juros praticados pelos
tados com demora no au- nador-geral do Sindijus-PR, afirma cartões de crédito, que operam
mento dos prazos de em- que a situação merece mais aten- com taxas de 12 a 16%, conforme
préstimos. O Sindijus-PR rece- ção da administração, “pois se a faturas encaminhadas pelos servibeu informações de que ocorre- magistratura dispõe de prazo de dores. “Nessas situações o trabaram discussões no Departamen- 96 e 104 vezes para fazer seus lhador faz uma viagem sem volto Econômico e Financeiro do TJ, empréstimos, por que para os ser- ta”, completa.
local onde os servidores buscam vidores tem que ficar restrito a 36
José Roberto, no entanto, alersuas margens consignáveis. A ra- vezes?”. O pleito do Sindijus-PR ta de que a culpa não está no Dezão da insatisfação teria ocorrido não vai a tanto, pois pede que o partamento Econômico, que apeem função da demora
nas informa a margem
na solução para o núconsignável, mas em oumero de vezes nos emtros setores do TJ que têm
préstimos consignados.
o poder de decisão e diz
A magistratura dispõe de
Mais de 90 dias se
que essa é uma solução
prazo de 96 e 104 vezes para das mais simples para a
passaram pedido do
Sindijus-PR para que o
fazer seus empréstimos. O administração do Tribuprazo dos empréstimos
nal de Justiça.
pedido do Sindijus-PR não vai
consignados dos serviConclui, afirmando,
dores fosse ampliado de
que
até o governo fedea tanto, apenas a ampliação
36 para 60 meses. O exral incentiva as pessoas a
para 60 meses
pediente, no entanto,
tomarem empréstimos via
está parado na Secretafolha de pagamento, pois
ria do Tribunal desde o dia 13 de prazo seja ampliado para 60 ve- os juros são menores, só não enmaio. É sabido que a magistratura zes, o que daria para aliviar um tende porque no Tribunal de Justem prazos de até 104 meses para pouco a situação dos servidores. tiça tem que ser diferente. A difazer seus empréstimos. Os servi- José Roberto diz ainda, que os reção do Sindijus-PR quer, mais
dores, porém, não recebem o bancos estão operando com taxas uma vez, tratar da questão com
mesmo tratamento. A direção do de até 1,55% ao mês para emprés- Carlos Hoffmann na próxima auSindijus-PR já falou com o presi- timos consignados, ao passo que diência, que deve ocorrer nos
dente Hoffmann da urgência na para empréstimos com desconto próximos dias, lembrando que o
solução do problema, mas a res- em conta corrente, os juros che- presidente garantiu que não daposta foi de que o pedido aguar- gam a mais de 6%ao mês. Mas o ria tratamento diferenciado enda parecer na secretaria.
absurdo, prossegue o coordena- tre servidores e magistrados.

“

MINISTRA DO STF RECEBE O SINDIJUS-PR
Represent ant es do Sindij us-PR est iveram no dia 12
em audiência com a minist ra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF). Part iciparam da reunião o advogado do Sindij us-PR, Daniel Godoy Júnior
e o secret ário-geral da Ent idade, Mário Cândido de
Oliveira. Cármen Lúcia é relat ora na ação dos 64%.
Már i o Cândi do di sse que na opor t uni dade f oi
prot ocolado um pedido para que o processo t enha
prioridade na paut a de j ulgament o, em virt ude de
exist ir pessoas com mais de 60 anos de idade e que a
minist ra disse que vai priorizar a análise da ação. Os
represent ant es do Sindij us-PR, t ambém, aproveit aram para reforçar o argument o do direit o dos servidores nessa demanda cont ra o Est ado do Paraná.

DIRETORA DO SINDIJUS PARTICIPA DE
CURSO DE FORMAÇÃO
Sob o lema “Saúde – Direito
de Todos” , acont eceu no
período de 15 a 18 de agost o, em Passo Fundo, no Rio
Grande do Sul, o I Módulo
do Curso de Formação de
Agent es Mult iplicadores do
Direit o à Saúde. O Sindij usPR esteve representado pela
diret ora Ademir Aparecida
Pint o (a Cida). Cida disse
que o curso é import ant e
espaço para conhecer a import ância do Sist ema Único de Saúde (SUS). Disse que
t emos que lutar para fort alecer o sistema universal de
acesso à saúde, mas que muit os t rabalhadores não conhecem seus direitos que est ão assegurados na Constituição Brasileira. As próximas etapas do curso vão acont ecer de 19 a 22 de set embro e 7 a 10 de novembro.
Cida pretende ampliar essa discussão com os servidores
do j udiciário.

PAGAMENTO DA URV EM MINAS GERAIS
Em Minas Gerais, os servidores t ambém lut am para receber a URV. Ao cont rário do Paraná, lá os at rasados
estão sendo pagos. Na quarta-feira, dia 19, a Assembleia
Legislativa mineira aprovou um suplementação orçament ária para o TJ efet uar o pagamento de pelo menos 12
parcelas da URV. Com isso, é possível que o TJMG t enha
condições de iniciar o pagament o das parcelas j á no
próximo pagament o ou em folha suplement ar. Na reunião de julho, em que os sindicatos e a administração do
Tribunal, o presidente afirmou que t ão logo fosse aprovada essa suplement ação, ele aut orizaria o pagament o
das parcelas da URV.
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EX-SERVENTUÁRIOS pedem o pagamento dos reajustes
ENCONTRO DOS ESCRIVÃES
O Sindij us-PR est á preparando para o dia 11 de set embro o Encont ro dos Escrivães. No dia 24 de agost o, reunião ent re servidores da capit al e região met ropolit ana deve def inir a paut a do encont ro, bem
como o local.
ESTACIONAMENTO PARA IDOSOS NOS TRIBUNAIS
O Consel ho Nacional de Just iça (CNJ), det erminou
que t odas as unidades j udiciárias do país reservem
5% das vagas de seus est acionament os para pessoas
idosas, conf orme prevê o Est at ut o do Idoso. O plenário do CNJ acat ou por unanimidade o Pedido de
Providências (PP 200910000007995) de iniciat iva do
advogado Odilon Fernandes, da Paraíba, que denunciou o descumpriment o da norma por f óruns e t ribunais brasil eiros . O relat or f oi o conselheiro Fel ipe
Locke Cavalcant i . Em caso de inexist ência de est acionament o próprio, o conselheiro recomendou que
os t ribunais mobil izem o Poder públ ico l ocal para
que se providencie a demarcação das vagas em est acionament o público localizado no ent orno do prédio. O consel heiro l embrou que o CNJ j á havia se
manif est ado ant eriorment e em relação à reserva de
vagas de est aci onament o para def i ci ent es f ísi cos,
em vot o da ent ão consel hei ra Rut h Carval ho. “ Na
ocasião, a quest ão do idoso t ambém f oi abordada,
o que demonst ra que a decisão do CNJ não surt iu
ef eit o” , ressalt ou Locke. Diant e disso, o rel at or enviou of ícios a t odos os Tribunais brasil eiros e col heu
sugest ões dos t ribunais superiores quant o à necessidade de cumpriment o da medida.
4ª ROMARIA DA TERRA SERÁ DIA 11 DE OUTUBRO
Devido às recomendações dos órgãos de saúde do
Paraná para que sej am evi t adas a real i zação de
event os, concent rações e aglomerações de pessoas,
a f im de prevenir a propagação da gripe A (H1N1),
a Comissão Past oral da Terra do Paraná (CPT-PR),
j unt ament e com a Di ocese de Apucarana, deci diu
adiar a realização da 24ª Romaria da Terra. O Event o
j á t em dat a def i ni da, será no di a 11 de out ubro
pr óxi mo, em subst i t ui ção ao di a 16 de agost o
ant er i or ment e agendado. A expect at i va é r euni r
aproximadament e 15 mil romeiros.
Com o lema “ Do Vent re da Terra o puro aliment o,
na mesa de t odos o nosso sust ent o” , a 24ª. Romaria da Terra do Paraná vai acont ecer em Marilândia
do Sul , r egi ão Nor t e do Est ado ( Di ocese de
Apucarana). Todos e t odas est ão convidados a part icipar da grande f est a da part ilha e em def esa da
aliment ação saudável e de qualidade.

Carta dos aposentados do
extrajudicial ao presidente
O documento foi protocolado no Tribunal de Justiça no dia 18 de
junho, sob nº 20090168984 e aguarda resposta
s abaixo firmados Air- do recebido como resposta “que o carregando em seus corpos diverton Dias de Oliveira, pedido deveria aguardar o trânsi- sos tipos de enfermidade, sem faDaltron Moreira Rocha to em julgado da ADIN 2791/PR, lar em suas esposas, também doe Jurandir Moreira Vilas Boas para posterior deliberação”.
entes, pois o tempo é inexorável
Júnior, vem, respeitosamente
4. Sr. Presidente: os ser- e não perdoa. Sem falar nos que
perante V. Exa. expor, e ao fi- vidores aposentados do foro já partiram desta vida, sem terem
nal requerer, o seguinte:
extrajudicial, em sua maioria, são aproveitado da aposentadoria.
1. que são serventuários pessoas que deram a maior par6. Como é do seu conheda justiça (foro extrajudicial) apo- te de suas vidas em prol da Jus- cimento, os servidores do foro
sentados do quadro do Tribunal tiça, trabalhando com afinco e extrajudicial se encontram há
de Justiça do Paraná, jubilados an- honestidade, atendendo com muitos anos sem receber qualtes do advento da Lei 12.607/99, presteza quem deles necessita- quer tipo de reajuste salarial, tenque deu causa a ADIN 2791. Essa va, muitas vezes dispensando o do que se valer de empréstimos
Lei foi julgada inconstitucional recebimento das custas pertinen- para tratamento de saúde e compelo STF, julgamento que
pra de medicamentos, o
em nada atingiu os direique diminui ainda mais
tos dos subscritores, pois
seus proventos, pois não
estavam amparados pelo
Não há dúvida, em relação são todos os que dispõem
princípio do direito adquide recursos para contraaos seus direitos, que a
rido, eis que se encontratar planos de saúde, e os
vam aposentados em peque o fazem vêem seus
decisão do Supremo
ríodos anteriores a 1999.
rendimentos reduzirem
autorizou o Tribunal de
2. em decorrência
ainda mais.
de tal julgamento, crêem
7. Poderíamos, SeJustiça a pagar os atrasados
os subscritores não haver
nhor Presidente, continuque lhes são devido
qualquer dúvida em relaar o elenco de situações a
ção aos seus direitos, eis
nós desfavoráveis, porém,
que a decisão do Suprenão pretendemos tomar
mo tornou-se pública, podendo tes, no afã de beneficiar os me- mais seu precioso tempo. Assim,
esse Egrégio Tribunal de Justiça nos favorecidos pela sorte, não vimos, respeitosamente, apelar ao
proceder ao pagamento dos atra- amealhando fortunas, pois pres- bom senso de V. Exa., a fim de
sados que lhes é devido.
tavam seus serviços em comarcas que seja dada uma solução aos pro3. Convém lembrar, que o pequenas do interior (que são a blemas apontados, mandando
Sindicato dos Servidores do Ju- grande maioria), além de terem pagar as reposições salariais reladiciário do Paraná (Sindijus-PR), que suportar gastos com paga- tivas aos anos de 2006, 2007 e
em data de 24 de outubro de mentos de funcionários, encar- 2008, bem como aos valores da
2008, pleiteou ao então presiden- gos sociais, material de trabalho, URV, tudo conforme ocorrido com
te desembargador José Antonio e a educação e manutenção de os servidores do foro judicial.
Vidal Coelho (protocolo nº seus filhos, onerando profundaAo encaminharmos o presen0307990/08), em uma petição mente o orçamento familiar.
te para sua apreciação, aproveibem fundamentada, o pagamen5. Acresça-se a isso, Senhor tamos para agradecer V. Exa. pela
to dos atrasados devidos aos ser- Presidente, que hoje são pessoas oportunidade que nos foi dada.
vidores do foro extrajudicial, ten- com idades bastante avançadas, Curitiba, 18 de junho de 2008.

“

1ª quinzena de agosto de 2009
Albino Fogassa

7
DIA DE LUTO e luta dos educadores do Paraná

Professores relembram 30
de agosto com paralisação
Educadores realizarão debates com o material especial
e deverão ministrar aulas de 30 minutos

A crise é o reflexo da ganância dos patrões

Trabalhadores dão o
recado: Não vão
pagar pela crise
Mais de dois mil trabalhadores
ligados à CUT, outras centrais sindicais, movimentos sociais e populares participaram durante toda
a manhã da últ ima sext a-f eira
(14), em Curit iba, da manifestação da Jornada Nacional Unificada
de Lutas. As principais reivindicações foram pela aprovação da Propost a de Emenda Const it ucional
[PEC] 231/ 95, que prevê a redução da j ornada semanal de t rabalho de 44 para 40 horas, sem
diminuição de salários; a defesa
dos direitos sociais e não às demissões mot ivadas pela crise financeira internacional.
Conforme haviam anunciado
no início da semana passada, os
t rabalhadores pararam ruas do
cent ro da capit al . O prot est o
começou às 8 horas na Praça
Sant os Andrade, onde ocorreram apr esent ações cul t urai s.
Uma hora mais t arde, os manifest ant es saíram em caminhada
at é a sede est adual da Empresa
Brasileira de Correios e Telégraf os e se solidarizaram com os

carteiros que deram início a campanha salarial da cat egoria. Lá,
t ambém se posicionaram cont ra
as t ent at ivas de privat ização dos
serviços post ais.
Pelas ruas centrais chegaram à
Boca Maldita, t radicional local de
protestos de Curitiba. Para Gustavo
‘ Red’ Erwin, da Coordenação dos
Moviment os Sociais [CMS], a Jornada Unificada de Lutas foi um sucesso. “ Demos um salt o de qualidade e quantidade quando comparamos com a última manifest ação
ocorrida em 30 de março. Most ramos que é possível superar as divergências e seguir com nosso proj et o popular, que é contra o capital, que explora os trabalhadores e
t rabalhadoras. Vamos cont inuar
juntos, até a vitória”, comemorou.
A Jornada Nacional Unificada de
Lut as t ambém mobilizou milhares
de trabalhadores e militantes sociais em 12 capit ais do país.
Agora, a CMS vai começar a
preparar o Grit o dos Excluídos,
que acont ece t odos os anos no
mês de set embro.

o dia 31 de agosto, uma segunda-feira, os professores e funcionários paralisarão suas atividades
nas escolas de todo o Estado em prol das
reivindicações da categoria. Em virtude
da gripe suína, a diretoria estadual da
APP-Sindicato decidiu alterar o cronograma de mobilização da categoria. Como
havia sido informado, as atividades do
“Dia de Luto e de Luta” deste ano serão
na data 31 de agosto, em vez do dia 30.
Agora, considerando recomendação de
se evitar aglomerações para minimizar a
disseminação do vírus da gripe A
(H1N1), a direção decidiu que a
mobilização ocorrerá nas escolas.
Foi definido que no dia 31, os educadores realizarão debates com o material especial, que será enviado pela APP,
e deverão ministrar aulas de 30 minutos. Além disso, a entidade mobilizará
a mídia para que as atividades sejam
divulgadas junto à sociedade.
A atividade marca os 21 anos do “30

de Agosto”, data tradicional de manifestação dos educadores. O dia ficou marcado
desde o ano de 1988, quando uma mobilização dos professores em greve foi violentamente reprimida. Desde então, a data
é denominada “Dia de Luto e de Luta da
Educação”.
Mas apesar de não acontecer uma caminhada pelas ruas no 30 de agosto, a APP
decidiu fortalecer a mobilização prevista
para o dia 16 de setembro, organizada pela
Confederação Nacional dos Trabalhadores
em Educação (CNTE). O objetivo é cobrar
a implantação do Piso Salarial Profissional
Nacional (PSPN).
Para a data, estão sendo organizadas caravanas que levarão educadores paranaenses para a mobilização em Brasília, além
de atos públicos e panfletagens por todo
o Paraná. Segundo a Confederação, desde que a lei do piso fio sancionada, em
julho de 2008, vários segmentos questionam a sua constitucionalidade e desrespeitam sua implantação.
Davi Macedo

Caminhada no ano passad reuniu milhares de trabalhadores em Curitiba
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FÓRUM de Campina da Lagoa é “inundado” a cada temporal

Chove chuva,
chove sem parar

28 de agosto
Acont ece reunião ent re
o Sindij us-PR e o president e Carlos Hof f mann.
O Sindicat o vai pedir o
pagament o dos at r asados da URV ai nda est e
ano e a inclusão no orçament o de 2010 par a
f ut ur as par cel as. Na
paut a da reunião, t ambém est á a negoci ação
para alt erar as leis 16023
e16023.

Servidores precisam cobrir processos para
evitar que documentos sejam perdidos
que os servidores da
Comarca de Campina
da Lagoa, região Oeste do Estado, estão
passando lembra a canção de
Jorge Ben Jor, que deu nome a
esta matéria. É só tempo anunciar chuva e a correria começa.
Processos são guardados e cobertos para evitar estrago maior. Os servidores se preparam
para enfrentar a chuva dentro
do Fórum.
Faz tempo que a rotina dos
servidores muda quando o mau
tempo se aproxima. Com guarda-chuva aberto, as zeladoras
começam a retirar o excesso de

água, que se acumula nos cartórios, nos corredores e na cozinha. As goteiras, ou buracos
nos telhados despejam litros de
água fórum adentro.
“As condições estão péssimas.
Não tem como trabalhar em dia
chuva”, conta o coordenadorgeral do Sindijus-PR, José
Roberto Pereira. Para ele é necessário uma reforma urgente,
antes que prejuízos maiores
aconteçam. “O TJ precisa dar
mais atenção à saúde dos servidores”, diz.
Os servidores já pediram solução ao Tribunal de Justiça,
mas não houve resposta. Até que

a solução um dia chegue, os servidores vão ter que enfrentar
muita chuva nos seus locais de
trabalho.
A situação piora com as más
condições dos banheiros. Os
encanamentos estão velhos e
não suportam mais o volume de
água, fazendo com que o mau
cheiro retorne para os corredores do Fórum.
José Roberto explica também que o prédio não oferece

espaço e conforto necessário
para o trabalho. “Inclusive dias
atrás aconteceu um furto dentro do fórum, quando bandidos
levaram várias armas e isso revela a falta de segurança no local”, diz.
Em contato com os departamentos de Patrimônio e Engenharia do TJ, os Sindijus-PR não
obteve informações sobre futuras obras ou reformas no Fórum
de Campina da Lagoa.

SINDIJUS-PR VAI PEDIR APOSENTADORIA ESPECIAL PARA FILIADOS
O Sindij us-PR vai aj uizar Mandado de Inj unção no
Supremo Tribunal Federal (STF) para pedir aposent adoria especial a seus filiados que t rabalham em locais
expost os a agent es insalubres e perigosos. Na ação
vai ut ilizar os mesmos argument os adot ados para os
t rabalhadores da at ividade privada que est ão suj eit os
ao Regime Geral da Previdência (INSS).
A aposentadoria especial é concedida em razão das
condições especiais de trabalho, que agravam a saúde
do trabalhador. A Constituição Federal assegura a aposentadoria aos portadores de deficiência e àqueles trabalhadores expost os a agent es insalubres e perigosos.
No ent ant o não são t odos os servidores que serão
benef iciados. A regra const it ucional f oi regulament ada para o set or privado e não para os servidores
públicos. Para os inscrit os no Regime Geral de Previdência (INSS) apl ica-se o art igo 57 da Lei 8213/
1990, que regula os benef ícios do Regime Geral de
Previdência Social . O t rabal hador t em que provar
que est eve, habi t ual ment e, expost o aos agent es
insalubres e perigosos por meio de um document o

f ornecido pela empresa que se chama PPP - Perf il
Prof issiográf ico Previdenciário.
Para os servidores públicos ainda não houve a regulament ação para se pedir a aposent adoria especial. União, Est ados e Municípios não est ão, aut omat icament e, obrigados a conceder aposent adoria especial aos seus t rabalhadores.
Em razão da falt a de regulament ação, que det ermine a aplicação do artigo 57 da Lei 8213/90 que trata
da aposent adoria especial aos servidores do j udiciário
paranaense, que est iverem filiados ao Sindij us-PR.
O STF est á j ulgando procedent es as ações para
dizer que os pedidos de aposent adoria especial dos
f il iados dos aut ores sej am analisados à luz do art igo 57 da Lei 8213/ 90. A Associação dos Of iciais de
Just iça do Ceará t eve seu Mandado de Inj unção j ulgado procedent e.
No ent ant o, a aposent adoria não é aut omát ica. O
servidor deve provar que est eve 25 anos, habit ualment e, expost o a agent es insalubres ou perigosos.
Feit a essa prova a aposent adoria deve ser concedida.

31 de agosto
Os prof essores realizarão
debat es com o mat erial
especial e deverão minist rar aul as de 30 minut os.
A at ividade marca os 21
anos do “ 30 de Agost o” ,
dat a t radicional de manif est ação dos educadores.

11 de setembro
O Si ndij us-PR est á preparando para o dia 11 de
set embro o Encont ro dos
Escrivães. No dia 24 de
agost o, r euni ão ent r e
servi dores da capi t al e
r egi ão met r opol i t ana
deve def inir a paut a do
encont ro, bem como o
local.

11 de outubro
A Comi ssão Past oral da
Ter r a do Par aná (CPTPR), j unt ament e com a
Di ocese de Apucar ana,
decidiu adiar a realização
da 24ª Romaria da Terra.
O Event o j á t em dat a
definida, será no dia 11
de outubro. A expectativa
é r euni r apr oxi madament e 15 mil romeiros.
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