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Sindijus-PR quer Plano de Carreira como prioridade
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Servidores aprovaram Est ado de Greve e aguardam uma respost a do TJ para as reivindicações
hegou a hora. Só a mobilização da categoria vai
garantir mais uma parcela dos atrasados da URV e um
cronograma de pagamento. O
Tribunal também já deixou no
orçamento de 2010 verba destinada “a atrasados”, mas sem dizer quais.
Na assembleia, os servidores

fizeram a sua parte. Aprovaram
Estado de Greve e vão para a
luta até que mais esse direito
seja garantido.
“Com a pressão dos magistrados para recebr atrasados, a categoria teme ser deixada de lado,
como muitas vezes aconteceu”,
diz José Roberto Pereira, coordenador-geral do Sindijus-PR.

Outra reivindicação é sobre
o caráter indenizatório. O presidente Hoffmann diz que vai
rever seu despacho que indica
que a URV é remuneratória.
A magistratura recebeu duas
verbas com caráter indenizatório.
Os servidores exigem igualdade.
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Gustavo Henrique Vidal

Mobilizações começam com
força. Crescem as adesões
Arquivo Sindijus-PR
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Servidores querem resposta às reivindicações até o dia 11
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OPI NI ÃO

Em busca de Justiça servidores
aprovam:
oi dada a largada. Com o
lema: “Atrasados da URV:
Nosso Direito” os servidores decretaram Estado de Greve.
O auditório do Hotel San Juan,
em Curitiba estava lotado. Servidores da capital e do interior compareceram para mostrar insatisfação pela demora da administração em responder suas reivindicações. Em seguida, a Diretoria Colegiada do Sindijus-PR reuniu representantes de todas as regiões do Estado para organizar o
movimento.
As mobilizações pedem resposta urgente para os atrasados da
URV. O despacho de Hoffmann
que mudou seu caráter de verba
indenizatória para remuneratória
foi “a gota d’água”. Não é assim
que a magistratura é tratada. Suas
verbas são pagas, sempre, com
caráter indenizatório. Ficam isentos da previdência e do imposto
de renda. Cabe lembrar o voto do
conselheiro Técio Lins e Silva do
CNJque afirmou: o TJ não pode
dar tratamento diferenciado entre os servidores e magistrados,
pois pertencem ao mesmo poder.
A pequena, mas valente
comarca de Palmeira deu início
às mobilizações. Interrompeu os
trabalhos por uma hora para dizer à sociedade que não aceita
injustiça.

AGRADECIMENTO

SÓ NO PARANÁ

Gost aria de Agradecer ao
Sindicat o pelo empenho e
a dedi cação. Obr i gada
pel a conf i ança e pel o
companhei r i smo. Meus
sinceros agradeciment os
são a t odos que de uma
forma ou de out ra part iciparam da minha caminhada. Mesmo não obt endo a decisão final, j á me
sinto vitoriosa, pois j á tenho o meu result ado pretendido.

A.C.C.
OPOSIÇÃO

Em Estado de Greve a categoria vai realizar atividades até o
dia 11 de dezembro, data que volta
a se reunir para fazer um balanço
do movimento. As mobilizações
vão ocorrer no interior do Estado
e nos principais locais de trabalho da Capital. O Tribunal de Justiça é um dos locais escolhidos.
Além do pagamento dos atrasados da URV, os servidores reivindicam a incorporação da gratificação de assiduidade (R$ 100);
alterações nas leis estaduais 16023
e 16024; transformação dos cargos
de auxiliares administrativos em
técnicos judiciários; a participação
do Sindicato nas discussões do
Plano de Carreira e a volta dos
cargos no foro judicial.
Além de receber mais uma
parcela dos atrasados da URV já,
a categoria quer um cronograma
de pagamento do restante dos

ÓRGÃO INFORMATIVO DO SINDIJUS-PR - SINDICATO DOS
SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
Sede: Rua David Geronasso, 227 - Boa Vista CEP 82540-150 - Curitiba-PR
Fone: (41) 3075-5555 - Fax: (41) 3075-6702
As cartas podem ser enviadas para conscienciaeluta@sindijuspr.org.br

www. sindij uspr. org. br

atrasados, e que seja garantido o
caráter indenizatório da verba
com reconhecimento do retroativo desde 1994.
Vão ocorrer paralisações de
uma hora em várias comarcas e
caso não haja resposta que atenda o pedido da categoria, o
movimento pode crescer e chegar à paralisação total dos serviços forenses.
A luta deve prosseguir no
ano que vem, pois além das
questões imediatas, os servidores pedem ações que garantam
a valorização de todos.
Os trabalhadores do judiciário
receberam apoio das categorias
em mobilização: Sindicato dos
Policiais Civis do Estado (Sinclapol), Sindicato dos Servidores
Municipais de Curitiba (Sismuc)
e Agentes do Sistema Penitenciários do Paraná (Sindarspen).

SISTEMA DIRETIVO
Conselho Executivo
coordenador-geral: José Roberto Pereira; secretário-geral: Mário Cândido de Oliveira;
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Nunes; Benedita Estracer Zioli; César Conrado de Souza Neto; Daltron Moreira Rocha; Dario
Aparecido da Costa; Davi Aguiar de Andrade; Diógenes Nunes de Souza; Dirce Leni da Rosa;
Dorian Aparecida Damaceno; Edson Luiz Futerko; Edson Prado Lima; Irineu Goveia; Itacir
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Ripula; Marco Antonio Cremonez; Marcos Henrique Romualdo da Silva; Maria Emilia Martins;

Esper o que a oposi ção
l eia com at enção o document o apresent ado ao
CNJ, pelo Sindij us-PR, e
f iquem quiet os. Est á na
hora. Pois se j ulgam os
int el igent es, porém esquecem que também são
servidores do TJ e que
pat rão é pat rão e servidor es são ser vi dor es.
Cada um vai def ender o
seu l ado. É engr açado
que muit os oposicionist as t rabalham na cúpula
do TJ, onde podiam t irar proveit o e aj udar a
cat egoria, mas não o f azem. Ser criat ivo é mais
dif ícil do que crit icar.

CLOVIS MENGER
FRANCISCO BELTRÃO

Os servidores de Minas Gerais fazem bem em ent rar
em greve. Infelizmente no
Brasil é a única forma de
chamar a at enção e criar
uma pressão efet iva para
que as reivindicações sej am negociadas. É uma
vergonha que os nossos servidores do Paraná não tenham auxílio transport e e
alimentação, sendo que em
SC houve reaj ust e em out ubro do auxílio alimentação para a quant ia de R$
800,00 para t odos os servidores. Aí se pergunta: se
os out ros est ados podem
pagar auxílio aliment ação
porque o Paraná que é um
dos est ados mais ricos do
Brasil não pode?

M.B.B.
URV
A conquista da URV é fundament al para most rar a
f orça dos servidores. Já
t ivemos o pagament o do
índi ce de 11, 98% e de
uma par cel a. Acr edi t o
que a lut a deve mesmo é
buscar um calendário de
pagament o, j á que t ivemos o nosso direit o reconhecido pelo ant igo president e. Que o Sindij usPR t enham sucesso nessa
nova lut a.

C.D.S
As opiniões expostas pelas cartas não refletem a opinião do jornal.

Maria Madalena de Oliveira; Mario Sérgio dos Santos; Mary Claudia Hetka Dubieli; Neli Maria Felix; Osmar Lopes
da Silva Filho; Pierina Libera De Martini; Reginaldo Prado Lima; Rodrigo Augusto Moersbaecher Paes; Rosangela
Zilliotto; Rui Artur de Aguiar; Sidney Prado Lima; Silvana Claudia Barreiro; Tereza Maria Miranda Carvalho; Vaner
Galli; Vilma Aparecida Demori; Virginia de Moraes Freire e Zeli Martins Fontoura.
Conselho Fiscal
Adélcio Renosto; Elisio Marques; José Paulino Lourenço; Osemir Queiroz e Rosanna Ventura.
Conselho Editorial
José Roberto Pereira, Mário Cândido de Oliveira, David Machado, Edson Fernando da Silva e Caetano Zaganini.
Editor Responsável (fotos, diagramação e edição)
Gustavo Henrique Vidal - jornalista profissional diplomado -Mtb 5928-PR
Ilustrações
Simon Taylor
Impressão
Jornal do Estado/Tiragem 5.500
Edição final às 19 horas do dia 03 de dezembro de 2009.

3

2ª quinzena de novembro de 2009

COMISSÃO analisa sit uação dos servent uários do Foro Ext raj udicial

Sindijus-PR insiste no pagamento para
aposentados antes de 1994
Sindicato entende que o direito já está estabelecido, pois a lei veio depois da homologação da aposentadoria
Arquivo TJ

Aposentados aguardam pelo reajuste desde 2006. Também não receberam a URV

egue indefinida a situação dos
aposentados do Foro Extrajudicial. A reunião que poderia indicar a saída para o impasse não aconteceu no dia 2. O Sindijus-PR, que integra o grupo de estudos, está em contato com o Tj para marcar a reunião o
quanto antes. “Épossível que ainda em
dezembro tenhamos uma resposta”, diz
Mário Cândido de Olveira, secretáriogeral do Sindicato, que acompanha as
reuniões.
A comissão analisa a situação criada
pelo Supremo Tribunal Federal (STF)
quando julgou a ADI 2791. “Defendemos a aplicação da decisão do STF que
manda garantir o direito à aposentadoria a todos que ingressaram no ser-

viço até 1994 e reajustes àqueles que
já estão aposentados”, afirma Mário
Cândido.
Os aposentados do foro extrajudicial
não recebem reajustes salariais desde
2006. E também não receberam os 11,98%
da URV, nem a primeira parcela dos atrasados. Os índices inflacionários que têm
que ser aplicados são: de 2006, 3,14%;
2007, 4,46%; e 2008, 5,9%, além o reconhecimento dos 11,98% da URV.
Além do Sindijus-PR e do TJ integram
a comissão representantes do Tribunal
de Contas, Procuradoria do Ministério
Público junto ao Tribunal de Contas, Procuradoria Geral do Estado, Sindijus-PR,
Anoreg, Paranaprevidência e Assessoria
Jurídica do TJ.

Sindijus-PR defende Plano de Carreira e participação
em comissões no Planejamento do Tribunal
primeira de um conj unt o de dez
met as nacionais de nivelament o,
fixadas pelo Conselho. A Meta 1 det ermina aos t ribunais o desenvolviment o de um planej ament o plurianual, de no mínimo cinco anos
O Sindij us-PR, como int egrant e
do processo, defende a implant ação do Plano de Carreira dos servidores, previst o pelo planej ament o,
e a participação da categoria na organização e aplicação do orçamento do Tribunal como essenciais para
a aplicação do planej ament o. “ Os
servidores serão fundament ais para
o planej ament o e esses aspect os
precisam ser def inidos ant es que
qualquer prát ica sej a ef et ivada” ,
afirma Mário Cândido de Oliveira,
secret ário-geral do Sindij us-PR.

Arquivo TJ

Sob a coordenação da Fundação Getúlio Vargas, o Tribunal de
Just iça começou a f inal izar a
proposta de Planejamento Estrat égico 2009-2014, que deverá
ser apreciada pelo Órgão Especial na sessão do dia 11 de dezembro.
Na quart a-feira, reunião ent re os envolvidos iniciou a primeira et apa, que visam ao alinhamento do planejamento à est r at égi a naci onal coordenada
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
A FGV foi contratada pelo CNJ
para assessorar t odos os t ribunais do país na elaboração dos
planos estratégicos, para assegurar o cumpriment o da Met a 1, a

Exposição do Planejamento: Sindijus-PR pauta o Plano de Carreira como fundamental

Além de receber mais uma parcela dos at rasados, a cat egoria exige que se est abeleça um cronograma de
pagamento do restante dos atrasados
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DIA 11 é data limite para uma resposta do Tribunal de Justiça

hegou a hora. Os servidores do Judiciário decretaram Estado de Greve, caso o pagamento dos atrasados da URV não seja efetivado. Em uma
assembleia lotada por servidores da capital e do interior, diversas propostas foram
apresentadas, mas as mobilizações serão
mesmo sob o indicativo da paralisação.
Deste o dia 30 mobilizações acontecem em diversas comarcas (veja matéria
na página 5). “Atos de uma hora em todas as comarcas acontecerão até o dia 11
de dezembro”, explica José Roberto Pereira, coordenador-geral do Sindijus-PR.
A data será o limite para uma resposta
do Tribunal de Justiça sobre o pagamento. Segundo informação do presidente
Hoffmann, até o dia 10 o Poder Executivo repassará os números finais do orçamento.
Além de receber mais uma parcela
dos atrasados, a categoria exige que se
estabeleça um cronograma de pagamento do restante dos atrasados, e que seja
reafirmado o caráter indenizatório da verba, com retroativos desde 1994, data da
conversão da moeda.
Com a data limite, 11 de dezembro,
não havendo resposta que atenda a reivindicação da categoria, o movimento
tende a engrossar, podendo chegar a paralisação dos serviços forenses.
ORDINÁRIA
Os servidores decidiram suspender
a assembleia geral ordinária, quando a
Direção do Sindijus-PR apresentaria a
prestação de contas do exercício de
2008. Ficou definido que a prestação
acontecerá numa próxima assembleia.

Tem que ter
tratamento igual
A direção do Sindij us-PR pediu atrasados da URV desde 1994,
quando ocorreu a t ransformação
da moeda. Fundamentou seu pedido em decisões j udiciais. Segundo José Roberto Pereira, coordenador geral do Sindij us-PR,
“não é justo limitar o direito dos
ser vi dor es aos úl t i mos ci nco
anos” . José Robert o diz ainda,
que foi o próprio Tribunal de Justiça quem consultou o Tribunal de
Cont as do Est ado sobre o carát er indenizat ório dos at rasados.
O TC, em vários pareceres e por
decisão do seu colegiado, respondeu que os atrasados da URV têm
caráter indenizatório, ou seja, est ão isentos de Impost o de Renda
e previdência. José Robert o diz
que o Tribunal de Justiça, quando paga at rasados à magist ratura, o faz sem a incidência de descontos.
O Sindij us-PR j á encaminhou
os seguintes pedidos ao TJ: prot ocol o 315. 584/ 08; prot ocol o
0205792/ 09 e prot ocolo 2009.
00331786. Est e últ imo assinado
em conj unt o com a Assej ur e
Assoj epar. Todos os pedidos est ão no gabinet e da Presidência.
Em t odos eles são pleit eados o
carát er indenizat ório dos at rasados da URV. “ Exigimos o mesmo
t rat ament o dispensado à magistratura”, completa José Roberto.
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A CADA dia, novas adesões ao moviment o
Fotos: Arquivo Sindijus-PR

AÇÃO DOS 64% ESTÁ PRONTA PARA JULGAR
Est á pront a para ser j ul gada a ação dos 64%. O
sit e do STF inf ormou que o processo f oi para a
minist ra Cármen Lúcia no dia 23 de novembro. No
dia 21 de out ubro, a relat ora aceit ou o pedido do
Sindij us-PR para que o processo t enha pref erência
em virt ude de haver grande número de servidores
com mais de 60 anos. O advogado do Sindij us-PR,
Dani el Godoy Júni or, est á em cont at o com o
gabi net e da mi ni st r a bem como a di r eção do
Sindicat o t ambém est á t rabal hando para que sej a
i nf ormada a dat a do j ul gament o. O Si ndi j us-PR
vai apresent ar memoriais a t odos os minist ros que
vão part icipar do j ulgament o.

Comarca de Palmeira deu início às mobilizações

CERTIDÃO DOS ATRASADOS DA URV

Mobilizações começam
com força no Paraná
A expect at iva é que o moviment o cresça at é o dia 11. Muit as
comarcas j á se preparam para realizar as mobilizações
luta pela garantia do
pagamento dos atrasados da URV e por ações
que garantam a valorização do
servidor teve inicio no dia 1º em
todo o Paraná. Em Estado de
Greve, os servidores realizam
diversas atividades até o dia 11,
quando o TJ deverá informar aos
servidores o orçamento final de
2009. No mesmo dia, a categoria se reúne numa grande
mobilização em Curitiba.

Juizados Especiais Cíveis de Curitiba

A comarca de Palmeira iniciou as paralisações de uma
hora. Cascavel, Matelândia,
Ponta Grossa, Palotina e os
Juizados Cíveis da capital também já realizaram atos.
“A expectativa é que o movimento cresça até o dia 11.
Muitas comarcas já se preparam para realizar as mobilizações”, afirma José Roberto Pereira, coordenador-geral do
Sindijus-PR.

Além do pagamento da URV,
as ações promovidas visam a valorização do servidor do Judiciário e para isso são pontuadas
algumas mudanças, entre elas:
incorporação dos R$ 100 de assiduidade; alterações nas leis
estaduais 16023 e 16024; transformação dos auxiliares administrativos em técnicos judiciários;
pelo Plano de Carreira dos servidores e contra a extinção dos
cargos no foro judicial.

Servidores de Palotina lutam pela URV

O TJ j á est á dist ribuindo as cert idões dos at rasados
da URV. No entanto, por determinação da Presidência
do Tribunal, o período informado é de abril de 2002
a set embro de 2007. Pouco mais de cinco anos. Os
valores est ão sendo corrigidos at é out ubro de 2009
pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).
Segundo o Depart ament o Econômico e Financeiro do
TJ, est ão sendo el abor adas, em t or no de 200
cert idões por dia. O t rabalho é demorado porque
exige conferência e assinatura de vários responsáveis.
De acordo com a det erminação do president e do TJ,
individual ment e, os servidores devem requerer o
documento e retirar pessoalmente no departamento,
na Rua Mat eus Leme, em Curit iba.
Os ser vi dor es do i nt er i or do Est ado devem
encaminhar, individual ment e, pedido da cert idão
i nf or mando o ender eço compl et o onde quer em
receber a inf ormação. O solicit ant e vai receber a
certidão via correio, no local indicado. As solicitações
devem ser dirigidas ao Depart ament o Econômico e
Financeiro do TJ. Segundo o TJ, essa medida busca
garant ir o sigilo das informações.

LICENÇA ESPECIAL DOS EX-CLT
Apesar de o vice-president e do Superior Tribunal de
Just iça (STJ), minist ro Ari Pargendler, não admit ir o
recurso do Estado do Paraná contra o direito à licença
especial dos ex-CLTs, o réu voltou a insistir em recurso
ao Supremo Tribunal Federal (STF). O pedido do Estado
agora é por meio de Agravo de Inst rument o em
Recurso Ext raordinário e foi prot ocolado no STJ no
últ imo dia 23 de novembro. A insist ência do réu é
para que a decisão do STJ, que reconheceu direit o à
licença especial aos ex-CLTs, seja discutida no Supremo
Tribunal Federal. Agora, no ent ant o, o recurso deve
subir ao STF. A ação foi movida pelo Sindij us-PR em
favor dos seus filiados.
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RECÉM nomeados, muitos já deixaram o TJ
SERVIDORES DE MINAS CONQUISTAM REAJUSTE
Com um dia de greve, os servidores da Segunda Inst ânci a de Mi nas Gerai s conqui st aram reaj ust e de
7, 5%, ret roat ivo a j ulho. No ent ant o, a impl ant ação
será f eit a em f evereiro. O Sinj us-MG propôs que o
pagament o sej a no início de j aneiro, com f olha supl ement ar. O TJ-MG admit iu a possi bi l i dade, mas
vai verif icar o orçament o. O Tribunal se compromet eu, ainda, a elaborar uma propost a que est abel eça
a dat a base da cat egoria no dia 1º de maio de cada
ano. Sobre o Pl ano de Carreira, f oi inf ormado que
ainda exist em est udos, mas que os servidores serão
ouvidos. Em rel ação ao auxíl io-ref eição, o reaj ust e
será de apenas 3, 5%, passando de R$ 319 para R$
330, 00. Com isso, os servidores suspenderam a greve at é que as promessas do Tribunal sej am cumpridas.
PEC 190 - ESTATUTO DOS SERVIDORES
A Comissão Especial dest inada para analisar a Propost a de Emenda à Const it uição (PEC 190-A/ 2007), que
prevê a elaboração do Est at ut o dos Servidores do Judiciário, pelo Supremo Tribunal Federal deixou de ser
inst alada por falt a de quórum. No dia 1º, dos 20 parlament ares t it ulares e oit o suplent es, soment e set e
compareceram. O número mínimo exigido é de 11parlament ares para que a comissão fosse criada. O Est at ut o unifica as carreiras e remuneração do Poder Judiciário nacional.
Segundo a Secret aria de Comissões Especiais, dependendo de espaço nos plenários, out ra sessão poderá
ser marcada.
FORA ARRUDA
A mobilização pela saída imediata do governador Arruda
est á a t odo vapor. Desde o dia 30, após reunião realizada em Brasília, a Cent ral Única dos Trabalhadores do
Distrito Federal j unt amente com os moviment os sociais
deliberaram pela unificação e mobilização geral da sociedade para pressionar a saída do governador do DF, José
Robert o Arruda e seu vice, Paulo Oct ávio. Arruda é o
único governador do Brasil filiado ao DEM (ex-PFL).
O grupo, que incorporou est udant es, parlament ares,
centrais sindicais e representantes de diversos segment os da sociedade civil, recebeu o nome de “ Moviment o
contra a corrupção” e afirmou que ainda pedirá a punição de todos os envolvidos no escândalo de arrecadação
e pagament o de propina no governo local. A Câmara
Legislativa do Distrito Federal já iniciou o procedimento
que pode resultar no impeachment do governador.
As denúncias do esquema de propina fizeram com que
o PSDB, PPS, PDT e PSB, part idos da base aliada do
governo Arruda, anunciassem a ent rega dos cargos que
ocupam na administ ração. O president e da Câmara
Legislativa do DF, Leonardo Prudente, também do DEM,
decidiu se afast ar por 60 dias do cargo.

Sindijus-PR acredita em
solução para auxiliares
administrativos
Sindicat o ent rará com ação j udicial para que os servidores
recebam os atrasados do Risco de Vida
les chegaram para desafogar. Assumiram vidores recebessem a gratificação do Risco de Vida.
responsabilidades que não lhes cabiam. Com base nesse pedido, o TJ elaborou a lei que
Recebem pouco e agora estão todos ex- concede o benefício. No entanto, criou outro protintos. Está é a realidade dos auxiliares adminis- blema: uns recebem, lotados no juizado criminal,
trativos. Nomeados de dois anos para cá, quase a e outros lotados no cível não. “O pedido do Sindimetade dos 600 novos servidores já deixou o cato foi para todos. Agora está criado um tratamenquadro do Tribunal de Justiça. Reflexo da má to diferenciado para auxiliares que trabalham,
administração do Judiciário paranaense.
muitas vezes, no mesmo local”, diz Mário. Outro
“Muitos chegaram aos cartórios para ocupar o pedido do Sindijus-PR, para tentar resolver mais
lugar de escrivães, assumiram o fundo rotativo, sem essa questão, foi protocolado e está em análise no
saber como lidar com a situação. Não háquem re- TJ.
sista a essas responsabilidades”, relata Mário CânRETROATIVO
I Encontro dos
dido de Oliveira, secretáComo o Tribunal de JusAUXILIARES
rio-geral do Sindijus-PR.
tiça negou o pagamento
retroativo do Risco de Vida
ADMINISTRATIVOS
EXTINÇÃO
para os auxiliares adminisdias 12, 13 e 14 de março
Agora com a extinção
trativos, conforme determidos cargos, pela Lei
na a lei 16008/08, a DireAssociação Banestado
16023/08, não podem
toria Colegiada do SindijusPraia de Leste
pedir remoção para as ciPR decidiu que vai recordades onde residem.
rer à viajudicial. A lei foi
Litoral do Paraná
“Este é um dos maiores
publicada em dezembro
problemas apontados nas
de 2008, no entanto, o pareuniões que o Sindicato realiza no interior”, gamento só foi efetivado em junho de 2009. “Como o
diz Mário, lembrando que a lei também impede artigo 1º garante o pagamento desde a publicação da
a promoção desses servidores.
lei, os servidores têm direito de receber os atrasaNo entanto, uma saída para o impasse está dos”, explica Mário Cândido.
em discussão no Tribunal. O Sindijus-PR apresentou ao TJ alterações à Lei. Neste documento,
ENCONTRO
o Sindicato pede a equiparação dos auxiliares
Para buscar soluções para os impasses, o Sindijusadministrativos com o novo cargo de técnico ju- PRrealizará entre os dias 12 e 14 março de 2010, o
diciário. “Tivemos diversas reuniões com a ad- I Encontro do Auxiliares Administrativos. Todos esministração e a mudança parece ser possível e tão convidados para avaliar as situações na capital e
necessária”, afirma Mário Cândido.
no interior. “Como fazemos com as outras categorias, este encontro pode definir ações para garantir
RISCO DE VIDA
melhores condições de trabalho e salário”, conclui
Para melhorar o salário desses auxiliares, o Mário Cândido. O encontr será na Associação
Sindijus-PR entrou com pedido para que os ser- Banestado em Praia de Leste, litoral do Paraná.
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Deputados aprovam
PECdo Calote
Propost a est abelece prazos impagáveis para o Est ado
quitar suas dívidas com os contribuintes
Câmara dos Deputados aprovou,
no dia 1º, a Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) que muda
as regras para o pagamento dos
precatórios. A proposta, que agora volta
ao Senado, altera as regras do pagamento desses títulos.
Segundo o relator, deputado Eduardo
Cunha, a PEC estabelece um regime especial em que as entidades públicas devedoras devem alocar recursos, por meio
de percentuais de suas receitas que vão
ser usados para pagamento, por ordem
cronológica, com preferência para os
precatórios alimentares. No entanto, 50%
dos recursos terão três opções para serem
pagos: leilões, câmara de conciliação, que
serão criadas por leis estaduais, ou pagamento dos menores para os maiores valores. Pelas regras do texto aprovado, os municípios terão que separar entre 1% e 1,5%
das receitas correntes líquidas para pagamento dos precatórios. Os Estados, um
pouco mais, entre 1%,5%e 2%das receitas para os pagamentos. A proposta é chamada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), como a PEC do Calote.
Para advogados e juristas, a PEC atenta
contra o Estado Democrático de Direito e
o Pacto Republicano. Ela “limita a receita
de estados e municípios para pagamento

da dívida pública, além de oficializar o calote. Assim deprecia o Poder Judiciário, pois
permite o descumprimento de suas sentenças”.
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, diz que quando o cidadão comum deve, ele tem que pagar de
qualquer jeito e isso não ocorre com o Estado, que mesmo condenado, não paga. E
mais, agora, com a alteração da lei, rola
sua dívida para um momento que ninguém
arrisca dizer quando se dará o pagamento. Isso, afirma, joga mais desconfiança do
cidadão nas instituições do Estado. À população restará esperar, pois o estado se
defenderá com os limites impostos pela
mudança.
A PEC 12 institui uma espécie de leilão
reverso, ou seja, precatórios oferecidos com
maior desconto pelos credores serão comprados pelo poder público. Segundo a OAB,
com a aprovação da PEC, o atual estoque de
precatórios vai levar dezenas de anos para
ser quitado. Em alguns estados, levaria 140
anos para esgotar o pagamento de todas as
dívidas.

Guardas municipais de Curitiba
podem parar
Os guar das muni ci pai s de
Curit iba est ão preparados para
a greve. No dia 23 de novembro
uma grande mobilização, a maior da hist ória da cat egoria, reuniu cerca de 500 t rabalhadores.
Uma marcha fúnebre, com quat ro caixões seguindo à frent e do
cort ej o, lembrou as mort es de
quat ro guardas nos últ imos cinco meses. Um dos manifest ant es, fant asiado de “ mort e” , avisava a população sobre os riscos
que a cat egoria vem correndo
nos últ imos anos, devido ao aumento da carga de trabalho e às
condições indevidas.
A adesão à paralisação at ingiu 70% dos guardas da cidade.
Al ém das mort es, os guardas
t ambém prot est am pela int ransigência da pref eit ura que se

nega a negociar out ras quest ões
como aument o do piso da cat egoria de R$ 710,88 para R$ 1,3 mil,
a caut ela da arma, ofereciment o
de capacitação e treinamento adequado e aument o do efet ivo.
Depois de muita insistência e barulho dos guardas, o secret ário de
recursos humanos Paulo Schimidt
aceit ou realizar uma reunião. Com
nenhum avanço na pauta apresent ada pela cat egoria e devido à inflexibilidade do secretário e do prefeito Bet o Richa, a categoria aprovou um indicat ivo de greve.
As negociações para aumento do
piso salarial só se dariam a part ir
de 15 de fevereiro, enquant o que
os demais pont os da paut a seriam
rediscut idos em um cronograma de
reuniões a ser apresent ado at é o
final desta semana pelo secret ário.

Albino Fogassa

Policiais civis em Estado de Greve
Em lut a pelo Proj et o de Modernização da Polícia Civil do Paraná, policiais
paralisaram suas at ividades no dia 24
de novembro. Segundo o Sindicat o da
Classe dos Policiais Civis do Paraná, que
organizou o moviment o, o prot est o se
deu em virt ude do pouco caso demonst rado pelo governo que não concluiu e
muit o menos aplicou o aguardado Proj et o de Modernização da Polícia Civil. A
promessa se arrast a há quat ro anos.
A mobilização ocorreu nas delegacias

de t odo o Paraná. Os policiais exigem respeito e dignidade como profissionais da Segurança Pública. Na capit al, além dos piquet es nos locais de t rabalho, ocorreram
manifest ações no Cent ro Cívico onde compareceu grande número de servidores.
Em uma Assembl eia Geral em f rent e
ao Tribunal de Cont as, os pol iciais civis
aprovaram est ado de greve. A part ir dali
vão organizar a cat egoria, que deve se
reunir para uma greve geral por prazo
indet erminado.

Protesto em Curitiba por melhores condições de trabalho
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ARMÁRIOS são improvisados para acomodar os processos

Sem estrutura, servidores
improvisam nos Juizados Cíveis
mprovisar. Este é o verbo
conjugado em algumas secretarias dos Juizados Cíveis
de Curitiba. Numa delas, as mesas são feitas com caixas de papelão e bancadas improvisadas
com gavetas e portas de armários desmontados.
No espaço, onde trabalham
dez servidores e dois estagiários, há cerca de 18 mil processos amontoados no chão e nos
espaços livres. O banheiro é utilizado como depósito de material de expediente.
Segundo os servidores, houve uma tentativa para montar um
dos armários. Entretanto, faltam
peças e o móvel virou prateleira. A improvisação segue com as
divisórias. Ou melhor sem elas,
já que são os armários que propiciam o mínimo de privacidade. Privacidade que não existe
quando acontecem audiências.
A sala, que deveria ser reserva-

8 de dezembro
O Sindij us-PR complet a
21 anos de muita luta e
muit as conquist as.
Também é comemorado o Dia da Just iça.

10 de dezembro
No dia 10, os t rabal hadores da área da
Saúde r eal i zam, em
Curit iba, seu 5º congresso est adual . Um
dos t emas será a Saúde do Trabalhador.

11 de dezembro

da, está à vista de todos que trabalham ou procuram a secretaria.
Os forros estão caindo e faltam cortinas. Na sala do juiz, foram colocados folhas de papelão
para evitar o sol, que esquenta
toda a secretaria. Calor insuportável, combatido por apenas um

ventilador.
O Departamento de Engenharia e Arquitetura elaborou um
projeto para a reforma da secretaria. No entanto, o projeto foi
passado adiante para licitação e
até agora nada foi definido.
Em contato com o departa-

mento, as informações indicam
que está em andamento uma reforma no forro e nos sanitários do
prédio dos Juizados Especiais. E
o projeto da secretaria só poderá
ser executado após essas obras. Até
lá, o verbo improvisar, continuará
sendo conjugado.

STF APROVA REAJUSTE DE 56% PARA SERVIDORES DA JUSTIÇA FEDERAL
O Supremo Tribunal Federal (STF) aprovou na noit e
dest a quart a-feira o Plano de Carreira dos servidores do
Judiciário Federal, com reaj ust e t ot al de 56,42%, incluindo grat ificações. Segundo o Supremo, a propost a visa
a evit ar a defasagem de remuneração dos cargos e a
evasão de servidores para out ras carreiras dos demais
Poderes. At ualment e, a defasagem no STF gira em t orno dos 20%. A propost a deve ser enviada ao Congresso
Nacional nos próximos dias para análise pelo Legislativo.
E para os servidores não há o ef eit o cascat a, que
os magist rados recebem. As incoerências da Just iça
brasileira.
O plano passou por aj ust es porque o impact o orçament ário previst o inicialment e era de R$ 9 bilhões por
ano, e agora passou para R$ 5,4 bilhões. Out ra preocupação dos minist ros e president es dos t ribunais superiores era est abelecer polít ica de remuneração em que

um servidor no final da carreira não recebesse remuneração maior do que a de j uiz federal subst it ut o.
A nova t abela prevê que a remuneração inicial de
analist a j udiciário passe dos at uais R$ 6. 551, 52 para
R$ 10.283,59 e, em final de carreira, de R$ 10.436,12
para R$ 16.324,68. No caso do cargo de t écnico j udiciário, o salário vai de R$ 3.993,09 para R$ 6.104,70, no
início da carreira, e de R$ 6.360,71 para R$ 9.949,68
no f inal. A propost a não prevê aument o no valor do
car go em comi ssão nem no númer o de f unções
comissionadas.
Enquanto isso, na Justiça paranaense a evasão, apenas dos auxiliares administrativos está chegando a 50%.
Os salários são 40% do que recebem um t écnico j udiciário f ederal e o Tribunal não busca alt ernat ivas para
mel horar os rediment os e segurar os servidores em
seus quadros.

Servidores de todo o Estado se reúnem nas port as do Tribunal de Just iça para aguardar uma
respost a da administ ração quant o às reivindicações. Em Est ado de
Greve, cat egoria espera pelo pagament o de
mais uma parcel a dos
at rasados da URV e que
sej a apr esent ado um
cronograma para o pagament o das demai s
parcelas.

14 de dezembro
Acont ece a Conf erência Nacional de Comuni cação, em Br asíl i a.
Represent ant es da sociedade civil, do Est ado e empresários discut irão a democrat ização dos mei os de comuni cação. A conf erência vai at é o dia 17.

12 de março
Ent re os dias 12 e 14 o
Sindijus-PR realiza o I
Encont ro dos Auxil iares Administ rat ivos. A
at ividade acont ece na
Associação Banest ado
em Praia de Lest e, lit oral do Paraná.
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