Plenárias convocam servidores para mobilização
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Possíveis irregularidades do Tribunal
serão investigadas pelo CNJ
Audiência Pública no dia 12 de novembro discut e a at uação do TJ
Paraná será o próximo Estado a receber a equipe da Corregedoria Nacional
de Justiça para a realização de inspeção. Programada para o período de 9 a
12 de novembro, a inspeção vai procurar identificar as causas que levam o
Tribunal de Justiça do Paraná a manter 14.079 processos aguardando julgamento há
mais de 100 dias. Para verificar a situação do CNJ, a equipe de juízes da Corregedoria
vai visitar unidades judiciais e administrativas da Justiça Comum Estadual de primeiro e segundo graus, além de cartórios extrajudiciais e unidades da administração
pública. No dia 12, uma audiência pública presidida pelo corregedor nacional de
Justiça, ministro Gilson Dipp, receberá de servidores e da sociedade reclamações e
sugestões sobre o Judiciário do Estado.
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Servidores querem
valorização...

Sindijus-PR vai propor alterações
ao Planejamento do TJ
...e não exploração
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PRESIDENTE
DIZ QUE URV
NÃO É
INDENIZAÇÃO
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OPINIÃO

Sindijus-PR apresentará
denúncias ao CNJ

Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) vai realizar inspeção no Poder
Judiciário do Paraná. O objetivo
é melhorar os serviços da Justiça para aumentar sua eficiência.
A fiscalização vai ser comandada pelo corregedor nacional de
Justiça, ministro Gilson Dipp, e
vai abranger unidades da administração pública que estão sob
a fiscalização do Judiciário Estadual de Primeiro e de Segundo
Grau.
A operação “pente fino” vai,
também, inspecionar cartórios,
serventias judiciais e extrajudiciais. O trabalho começa no dia
9 de novembro e termina no dia
12 com uma Audiência Pública
no Plenário do Tribunal de Justiça. Desse contato com o públi-

co, o CNJ pretende colher sugestões, reclamações ou observações para aprimorar o serviço
forense. O Sindijus-PR foi convidado para participar da audiência. E para tanto já está recebendo sugestões da categoria
para serem apresentadas ao
Corregedor.
Alguns assuntos já são de conhecimento dos servidores e
também da administração do Tribunal de Justiça, como a extinção
de cargos no foro judicial com a
consequente criação de outros,
com salários menores do que os
atuais, complementados com
gratificações que chegam a 150%
dos vencimentos. Também, a falta de um Plano de Carreira para
os servidores, as más condições
de trabalho e a falta de servido-
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res serão lembradas.
Muitos elementos, no entanto, vão surgir da pesquisa que o
Sindijus-PR realiza no Estado com
escrivães e secretários dos juizados
criminais. A Audiência Pública que
o Sindijus-PR está organizando,
para o dia 9 de novembro, para
debater a valorização dos servidores do judiciário também será de
grande valia para apresentar propostas ao CNJ.
AResolução 88/09 do próprio
Conselho que determina a elevação da jornada de trabalho não vai
ficar de fora da pauta das denúncias. Representantes do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil, da Magistratura,
de associações ligadas à Justiça e
secretários de Estado também foram convidados para a Audiência.

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
Machado; Edson Fernando da Silva; Maria Dulcinéia Fernandes Del Rios; Rosana do Rocio
de Freitas Diniz.
Conselho Deliberativo
Adenilza Rocha Augusto; Adivaldo Rosa; Aldo Bonato; Aldoino Fedrigo; Amauri da Silva;
Amauri da Silva Fernandes; André Guilherme de Freitas; Ângelo José Sasso; Antonio Carlos
Datto; Antonio Marcos dos Santos; Antonio Marcos Pacheco; Antonio Ribeiro Neto; Aristeu
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
Antunes dos Santos; José Panisson; Josevaldo Moreira Alves; Jurandir Moreira Vilas Boas
Junior; Lizete Ramos Cancela; Lourival dos Santos Cordeiro Junior; Lucinei Luiz Guimarães;
Luiz Carlos Lopes; Luiza Narduci Pereira; Marcello de Oliveira; Márcia Regina Mosquer
Ripula; Marco Antonio Cremonez; Marcos Henrique Romualdo da Silva; Maria Emilia Martins;

INSPEÇÃO
Só quero ext ernar a minha
opinião com rel ação ao
CNJ: Só vão t er uma j ustiça qualificada, quando a
própria j ustiça reconhecer
que não é nada sem os servidores. Quando se fala em
Justiça, ninguém sabe que
o próprio TJ, trabalha com
inj ust iça com o seu servidor. Melhorar a Justiça precisa primeirament e honrar
seus servidores nos seus direitos. Justiça que não reconhece direit o, não se
pode falar que é Just iça.
Melhorem os quadros dos
servidores. Dê os direit os
adquiridos aos servidores
Melhore as condições de
trabalhos. Poderá o Conselho Nacional de Justiça falar em Justiça. Por enquant o o CNJ está sendo inj usto com a sociedade por que
querem f azer mor al na
mídia sem reconhecer que
o problema está nos administradoresdos poderes.

A.L.G.
INSPEÇÃO 2
E agora o Presidente do TJ
vai nos pagar os atrasados
da URV ou não? Peço ao
Sindij us-PR que leve t udo
isso ao conheciment o do
CNJ na audiência pública,
f al e dos pagament os de
auxílios moradia ret roat ivos aos Juízes de f orma
i ndeni zat óri a dos pagament os em at os secret os,

não t enham medo most rem a verdade ao CNJ,
t emos que ter firmeza diante do TJ eles não podem
fazer o que querem com
nós servidores

C.F.S.
DESCONTO PREVIDÊNCIA
É muit a t rist eza para a
nossa classe, de um lado a
cúpula do TJ nos metendo
a faca nas cost as, agora
est a do governo de t entar
descont ar de nossos venci ment os novament e a
t axa da previdência. Nós
não podemos deixar passar em branco, é muit a
cara de pau deste governo
fazer nos pagarmos o rombo da previdência. Temos
que fazer alguma coisa. É
sempre nós que devemos
pagar o pato.

F.E.S.
ESTATUTO
Aproveit ando o moment o
em que se discut e a j ornada de 08 horas diárias
no Judiciário, sindicatos e
associações dos servidores
deveriam lut ar com dedicação para aprovação da
PEC que at ribui ao STF a
elaboração de um estatut o único dos servidores do
j udiciário, com equiparação de salário e tudo mais.
08 horas diárias, tudo bem!
Mas com valorização dos
servidores!

J.S
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ENTRE os dias 9 e 12 de novembro Conselho Nacional de Justiça inspeciona o TJ

A hora de mostrar as contradições
do Tribunal de Justiça
Inspeção e Audiência Pública do CNJ avaliam a atuação do Tribunal de Justiça. No dia 9 de novembro, audiência
do Sindijus-PR debate a Valorização dos Servidores
xtinção dos cargos, redução de
salário em novas funções, a falta de um Plano de Carreira, o
tratamento desigual entre servidores e
magistrados, aumento da jornada de
trabalho, as péssimas condições de trabalho, a falta de servidores. Estes são
alguns pontos que o Sindijus-PR apresentará no dia 12 de novembro ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Para
este dia está marcada uma Audiência
Pública que deverá avaliar a atuação do
Tribunal de Justiça. A audiência faz
parte da inspeção que o CNJrealiza no
Paraná em novembro.
A inspeção será feita nas unidades
de primeiro e segundo grau, possibilitando a manifestação dos servidores
em seu local de trabalho. Já a audiência será aberta à população, mediante
inscrição. “É o momento dos servidores denunciarem as condições de trabalho e de tratamento na Justiça
paranaense”, destaca Mário Cândido
de Oliveira, coordenador-geral do
Sindijus-PR em exercício.
A Portaria 233 do CNJ, que determina a inspeção, garante ao SindijusPR uma participação efetiva na audiência pública. Outros órgãos e associações são convidados, como a Assojepar,
OAB-PR, Amapar e Ministério Público.
“Esperamos uma grande discussão sobre a justiça do Paraná. Existem falhas
que precisamos encontrar soluções.
Quem sabe com apresença do CNJesse
caminho seja mais fácil”, ressalta Mário
Cândido.
Programada para o período de 9 a
12 de novembro, a inspeção vai pro-

FIQUE ATENTO
DIA 9 DE NOVEMBRO
Audiência Pública do Sindijus-PR sobre a Valorização dos Servidores, no
plenarinho da Assembleia Legislativa.
CNJ começa inspeção no Tribunal de
Justiça.
DIA 12 DE NOVEMBRO
Audiência Pública do CNJ sobre a
atuação do TJ, que acontece no Plenário do TJ, no 12º andar do prédio
anexo do Tribunal, em Curitiba.

COMO SE INSCREVER
As inscrições para manifestação na audiência pública serão feitas no local reservado aos
atendimentos pessoais do CNJ
(11º andar – Presidência do Tribunal de Justiça), no dia 11 de
novembro, das 09h30min às 12
horas e das 14 às 18 horas.
As mani f est ações ser ão
orais, por cinco minutos, prorrogáveis a critério do ministrocorregedor, e seguirão a ordem
de inscrição.

PERGUNTE AO CNJ
Envie sugestões de
questionamentos para o
Sindijus-PR.
Escreva para
conscienciaelut a@sindij uspr. org. br

As perguntas selecionadas
farão parte de um documento
que o Sindicato apresentará
na Audiência Pública.

curar identificar as causas que levam
o Tribunal de Justiça a manter 14.079
processos aguardando julgamento há
mais de 100 dias. Para verificar a situação, apresentada pelas estatísticas do
Sistema Justiça Aberta, do CNJ, a equipe de juízes da Corregedoria, comandada pelo corregedor Gilson Dipp, vai
visitar unidades judiciais e administrativas da Justiça Comum Estadual de
primeiro e segundo graus, além de
cartórios extrajudiciais e unidades da
administração pública.
A inspeção, no entanto, não irá se
ater apenas a possíveis irregularidades
no funcionamento da Justiça. Vai propor também, medidas de melhoria e
aperfeiçoamento, principalmente para
que o Tribunal de Justiça do Paraná
possacumprir aMeta2, de nivelamento
do Judiciário que prevê o julgamento,
até o final do ano, dos processos que
deram entrada na Justiça até dezembro de 2005. Segundo dados coletados
pelo Conselho Nacional de Justiça até
setembro, existem 87.905 processos
pendentes de julgamento no TJ. Os
dados relativos à Meta 2 podem ser
consultados no Processômetro, acessível na página inicial do portal eletrônico do CNJ. Também falta ao TJ informar quantos cartórios ficaram vagos
após 1988 e como as vagas foram preenchidas, tendo em vista que após a
Constituição, o concurso público para
o preenchimento de vagas para os
titulares tornou-se obrigatório, determinação legal que vem sendo exigida
pelo CNJ.

VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES

O Sindijus-PR está organizando uma
Audiência Pública para debater a Valorização dos Servidores do Judiciário. A atividade vai acontecer no plenarinho da
Assembleia Legislativa no dia 9 de novembro e pretende reunir autoridades e profissionais ligados ao dia-a-dia do Judiciário. Para que haja maior envolvimento da
categoria, dirigentes estão percorrendo o
Estado (leia mais na página 5) realizando
plenárias regionais que já aconteceram em
Cianorte, Cascavel, Londrina, Maringá,
Guarapuava, Francisco Beltrão e no dia 30
será em Ponta Grossa.
Os encontros têm reunido servidores
das comarcas das regiões onde são realizadas as plenárias e servem para ajudar a
definir a pauta da referida audiência. A
categoria está sendo convidada para participar de uma grande mobilização estadual no dia da audiência.
Pontos que estão sendo tratados nesses
encontros e que deverão fazer parte dos
debates na Audiência Pública: os prejuízos
causados pela Lei 16023/08, que determinou a extinção de cargos na justiça de 1º
grau, alteração de pontos da Lei 16024 (estatuto), o pagamento dos atrasados da URV,
Plano de Carreira com a participação do
Sindicato, melhores condições de trabalho,
contratação de mais servidores, aprovação
de Projeto de Lei para reativar o IPE-Saúde
e contra a extensão da jornada de trabalho
determinada pela Resolução 88 do CNJ. Os
servidores analisam também um documento
que deve ser apresentado pelo SindijusPRao CNJ na Audiência Pública do dia 12
de novembro
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TRABALHADORES na lut a cont ra j ornada de 08 horas

URV

Os servidores querem
valorização e não exploração

O presidente do Tribunal
de Justiça Carlos Hoffmann
deu um despacho equivocado no pedi do em que o
Sindij us-PR requer o pagament o dos at rasados da
URV desde a conversão da
moeda de cruzeiros reais
para URV em 1994. Os fundament os apr esent ados
pelo Sindicato se sustentam
em decisões dos Tribunais
Superiores. Hoff mann, no
ent ant o, disse que não reconhece os atrasados como
verba indenizat ória e sim
como verba remuneratória.
Sua decisão vai cont ra
ent endiment o do próprio
Tribunal de Justiça que, no
dia 4 de dezembro de 2008
reconheceu os atrasados da
URV como verba indenizatória, ou seja, que não tem
incidência dos descontos à
previdência e de impost o
de renda.
Naquela oport unidade,
por meio do Prot ocolo nº
282.428/2008, o presidente
do Tribunal de Just iça reconheceu a dívida das verbas retroativas aos servidores do Poder Judiciário, seu
caráter indenizatório e aut orizou o pagament o dos
valores relat ivos ao período de um (01) ano compreendido entre 1º de outubro
de 2007 e 1º de outubro de
2008. Fundament ou seu
despacho na Resolução nº
245/2002, do Supremo Tribunal Federal.
Ant es, porém, o TJ fez
uma consulta ao Tribunal de
Contas do Paraná (TC), que
t ambém reconheceu o car át er i ndeni zat ór i o dos
atrasados da URV.
Segundo o advogado do
Si ndi j us- PR,
Ludi mar

Rafanhim, a resposta do TC
autorizou o Tribunal de Justiça a pagar os atrasados da
URV e reconheceu que se
t r at a de ver ba i ndeni zat ória e que seu pagamento decorre de ato vinculado e, portanto, não est aria ent re as limit ações
impost as pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
A parte final da decisão
do Tribunal de Cont as diz
que: “ Considerando que o
direit o a essa verba indenizat ória, incluindo eventuais valores atrasados, ou,
ainda, a sua implantação na
recomposição das perdas
sal ariais, decorrem, por
toda evidência, de reiteradas decisões j udi ci ai s e
não por del i ber ação do
gest or público, no pl ano
decisório de conveniência
e oport unidade, não pode
a quest ão ser inserida no
âmbito de aplicação do art.
21, da LRF, por não alcançar os at os vinculados decorrentes de direitos assegur ados const i t uci onal mente ou legalmente, que
independem da vontade do
gestor”.
Segundo Mário Cândido
de Oliveira, coordenadorgeral do Sindij us-PR em
exercício, os servidores querem igualdade de tratamento com a implantação administ rat iva dos at rasados,
pois os magistrados receberem os atrasados da URV administ rat ivament e e com
carát er indeni zat ório. E
mais, no ano passado a magistratura recebeu uma verba retroativa, que dizem ser
de auxílio-moradia, nas mesmas condições, ou seja, com
carát er indenizat ório.

Arquivo Sindijus-PR

Carlos Hoffmann coloca o
Tribunal de Justiça em
contradição

Servidores se reuniram no Fórum Criminal. Representantes do Sindijus-PR participaram da manifestação em Brasília

s servidores do Judiciário
nacional foram às ruas no
dia 21 e apresentaram sua
contrariedade e preocupação com
a Resolução 88 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A medida
amplia a jornada de trabalho dos
servidoresdo Judiciário elevando
para 7 horas em turno ininterrupto ou para 8 horas em dois
turnos.
Em Brasília, mais de 100 representantes dos sindicatos estaduais se reuniram em manifestação em frente ao CNJ.
Ademir Aparecida Pinto “Cida” e
Tereza de Miranda, da direção
do Sindijus-PR, representaram o
Paraná no movimento. “A categoria está unida contra essa
afronta aos direitos dos trabalhadores”, destacou Cida.
Os servidores entendem que
a população merece atendimento amplo e irrestrito do Judiciário. Por isso, defendem uma jornada de 12 horas de atendimento ao público em dois turnos de
6 horas, garantindo a prestação
jurisdicional à população sem
prejuízo dos direitos já conquistados pela classe trabalhadora.
Está comprovado que jornadas menores propiciam maior
produtividade, trabalho de mai-

or qualidade, menor índice de
erros e redução dos problemas
de saúde. A Organização Internacional do Trabalho divulgou
estudo que mostrou que a produtividade do trabalhador brasileiro está na 44ª colocação entre 69 países pesquisados. Em
contrapartida a produtividade
dos trabalhadores em países com
jornada inferior a 40 horas semanais alcançou as melhores
colocações do ranking.
“Os trabalhadores reafirmam
a necessidade de tornar o Judiciário mais próximo do cidadão,
atendendo-o com agilidade e
eficiência. Os servidores já cumprem com zelo e responsabilidade o seu papel”, destaca
David Machado, diretor do
Sindijus-PR, durante a manifestação em frente ao Fórum Criminal de Curitiba.
É preciso deixar claro que o
pagamento da hora extra é um
direito do trabalhador, mas na
prática a maioria absoluta não a
recebe. No Judiciário, a hora
extra só se aplica em casos excepcionais. Os abusos devem ser
objeto de controle do CNJ e das
corregedorias gerais de justiça
e não objeto de generalização
descabida a sobrecarregar os ser-

vidores. “Hoje a maioria dos servidores do Paraná precisa fazer
hora extra e até trabalhar durante o final de semana para dar
conta do trabalho. E não recebem pelas horas trabalhadas”,
lembrou David.
NACIONAL
Levantamento da Federação
Nacional dos Servidores da Justiça Estadual (Fenajud) mostra
que das 26 unidades da federação, 18 possuem carga horária
de 6 horas para os seus servidores. Essa jornada está disciplinada por lei, em sua maioria, ou
ato normativo dos Tribunais.
AOIT (Organização Internacional do Trabalho) divulgou estudo intitulado “indicadores chaves
do mercado de trabalho”, segundo o qual embora a jornada tenha
sido reduzida nas últimas décadas em vários países, a produtividade mundial só aumentou no
período. Tal estudo comprovou
que a produtividade do trabalhador brasileiro está na 44ª colocação entre os 69 países pesquisados
e em contrapartida a produtividade dos trabalhadores em países
com jornada inferior a 40 horas semanais alcançou uma ótima colocação no ranking.
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MANIFESTAÇÃO e audiência pública no dia 9

Plenárias Regionais convocam
servidores para mobilização

LICENÇA ESPECIAL DOS EX-CLT

Servidores se reunirão em Curitiba para discutir a valorização da
cat egoria. Últ ima plenária acont ece em Pont a Grossa
Arquivo Sindijus-PR

om representantes de
9 comarcas da Região
Sudoeste aconteceu, no
dia 23, em Francisco Beltrão a
Plenária Regional de mobilizações deliberada na Assembleia
Geral da categoria.
Dentre os pontos debatidos, o que mais mereceu destaque foi a questão relacionada aos auxiliares administrativos que querem saber como
está o andamento da proposta
de mudanças nas leis 16023 e
16024. A administração do Tribunal de Justiça tinha acenado com a possibilidade de realizar alterações na Lei 16023
para fazer equiparação com os
novos técnicos judiciários e,
também, possibilitar promoções e remoções.
“Muitos auxiliares foram
lotados em comarcas distintas
e distantes de suas comarcas
de origem, onde residem e
isso tem gerado custos elevados em virtude da distância
que precisam percorrer, além
de terem que arcar com alu-

Servidores de nove comarcas participaram das discuções

guéis para poder permanecer
na comarca”, explica Mário
Cândido de Oliveira, coordenador-geral do Sindijus-PR,
em exercício. Segundo Mário,
esses problemas têm levado
muitos a pedirem exoneração.
Alegam que o salário pago ao
auxiliar administrativo não
compensa tantos sacrifícios.
Mário diz ainda que o TJ, ao
invés de resolver o problema,
“adia uma definição em rela-

Dois momentos: primeiro em Londrina e depois em Maringá

ção aos auxiliares administrativos fazendo com que muitos
saiam do judiciário estadual e
assim o TJvem perdendo bons
servidores para outros setores
que pagam melhores salários”.
As comarcas que estiveram representadas em Francisco
Beltrão, além da comarca-sede,
Pato Branco, Clevelância, Palmas,
Chopinzinho, Santo Antonio do
Sudoeste, Capanema, Quedas do
Iguaçu, Dois Vizinhos).

O Sindij us-PR j á cont est ou a int enção do Est ado de levar
a decisão sobre a licença especial para os ex-CLTs ao Supremo Tribunal Federal. Assim, está concluso ao vice-president e do Superior Tribunal de Just iça para dizer se o
recurso sobe ao STF ou não.
Mesmo assim, o Sindij us-PR cont inua sugerindo aos seus
filiados para que peçam a licença, pois esse recurso do
Est ado não suspendeu a decisão do STJ que disse que os
ex-CLTs tem direito à licença especial.

AÇÃO PARA REENQUADRAMENTO
O advogado do Sindij us-PR, Ludimar Rafanhim, informou
que deu ent rada, no últ imo dia 30, na Ação Judicial que
pede o reenquadramento de 123 aposentados do foro judicial. O pedido está na 3ª Vara da Fazenda Pública com o
número 37282/0000. Segundo Ludimar são servidores que,
em 1º de out ubro de 2004, quando da publicação da Lei
14506/ 2004, est avam enquadrados no final da carreira e
não foram reenquadrados na última posição da nova tabela criada em 2004. O Sindicato esta pedindo que estes servidores sejam reenquadrados no final da carreira e que o
Estado seja condenado ao pagamento das diferenças desde outubro de 2004. O pedido fundamenta-se no preceito
const it ucional da paridade ent re at ivos e aposent ados
previsto na Emenda Constituconal nº 41, de 2003. O Tribunal de Just iça t em, reit eradament e, decidido em favor
dos aposent ados nessa condição, t ant o que edit ou a
Súmula 13. Segundo Ludimar, por outro lado, o TJ do Paraná
adot ou o ent endi ment o de que com r el ação aos
enquadrament os há prescrição do fundo do direit o quando decorridos 5 anos da publicação da lei. E esse foi o
motivo de o Sindijus-PR ter dado publicidade aos servidores aposentados que se enquadravam na situação apontada acima e fixou prazo para a ent rega dos document os
ant es do dia 1º de out ubro.

APOSENTADORIA ESPECIAL

O Sindij us-PR deu ent rada no Supremo Tribunal Federal
(STF), no último dia 7, de Mandado de Injunção onde pede
que seja reconhecido direito à aposentadoria especial aos
seus filiados que trabalham em locais expostos a agentes
insalubres e perigosos. Na ação foram ut ilizados os mesmos argumentos adotados para os trabalhadores da atividade privada que estão sujeitos ao Regime Geral da Previdência (INSS). O relator é o ministro Ricardo Lewandowski
e o número é MI/1971.
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EM NEGOCIAÇÃO
CONVENÇÃO 151 DA OIT
Uma das principais reivindicações do movimento sindical
que representam os servidores públicos brasileiros, a ratificação da Convenção 151 da Organização Internacional
do Trabalho (OIT), foi aprovada, dia 1º de outubro, na Câmara dos Deput ados. A mat éria será encaminhada agora
ao Senado. O texto estabelece normas para a negociação
coletiva e garante a liberdade sindical no serviço público,
além de reconhecer como instrumentos válidos para a solução de conflitos a mediação, a conciliação ou a arbitragem. A Convenção est ende aos funcionários públicos as
mesmas garantias e condições de associação asseguradas
aos trabalhadores da iniciativa privada.
A Convenção 151 da OIT aplica-se a todas as pessoas empregadas pelas aut oridades públicas (em t odos os níveis
municipal, est adual e federal) e se refere a garant ias a
toda organização que tenha por fim promover e defender
os int eresses dos t rabalhadores da função pública.
Segundo o diret or do Sindij us-PR, David Machado, embora a Const it uição Federal garant a aos servidores a
sindicalização e decidir sobre a realização de greve, o
servidor não t em assegurado na Const it uição o processo de negociação col et iva. “ Apesar dos impediment os,
só avançamos com muit a mobil ização. Os servidores
nunca deixaram de realizar suas reivindicações, at ravés de greve. As greves dos servidores t êm acont ecido
com frequência, enquanto instrumento legitimo de pressão, e soment e com elas, as suas reivindicações t êm
sido at endidas” dest aca David.

CONFERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO
Em preparação para as etapas estadual e nacional da Conferência de Comunicação (Confecom), event os ocorrem
em todo o Paraná no mês de outubro. No dia 17, aconteceu a I Conferência Livre de Curitiba e Região Metropolit ana, no município de Pinhais.
Ent re os debat es est avam t emas como “ Democrat izar as
comunicações é necessário” , abrangendo os t rês eixos
da Confecom - produção de cont eúdo, meios de dist ribuição e cidadania: direitos e deveres. A Conferência Estadual de Comunicação acontece em Curitiba nos dias 06,
07 e 08 de novembro.

15º CURSO ANUAL DO NPC
O Núcleo Piratininga de Comunicação abriu inscrições para
o seu 15º Curso Anual NPC, que será realizado de 11 a 15
de novembro no Palácio Capanema (Funart e), no Rio de
Janeiro. O t ema geral do encont ro é Mídia hoj e como
part ido do capit al. A mesa de abert ura “ Mídia, o verdadei r o par t i do da bur guesi a” t er á a par t i ci pação
da historiadora Virgínia Fontes e dos jornalistas José Arbex
Jr. (Caros Amigos), Pascual Serrano (Rebelión) e Ignácio
Ramonet (Le Monde Diplomatique). Ao longo dos três dias
de debat es serão discut idos t emas como “ Mídia e resistência na América Latina”; “comunicação de resistência”;
“realidades regionais da comunicação”; “Conferência Nacional de Comunicação”; “criminalização da pobreza e dos
moviment os sociais” , e out ros assunt os.

Comissão vai analisar
aposentadorias e pensões
da Paranaprevidência
Reunião no Tribunal de Justiça formou grupo de trabalho que une o
Sindijus-PR, TJ e o órgão previdenciário. além do Tribunal de Contas
Sindijus-PR teve reunião
na tarde hoje (26), no Tribunal de Justiça, para analisar a situação previdenciária dos
serventuários do foro judicial e
extrajudicial. É com base nas pendências sobre o tema que o TJ
não concede reajuste aos aposentados e pensionistas do foro
extrajudicial desde abril de 2007.
Foi com base nestes mesmos argumentos que os valores da URV
não foram pagos a estes aposentados e pensionistas.
Para analisar todas essas
questões, foi criada uma comissão que envolverá o TJ,
Sindijus-PR, Anoreg, Assejepar,
Tribunal de Contas, Ministério
Público do Tribunal de Contas,
Paranaprevidência todos presentes à reunião desta tarde. O
grupo se reunirá no dia 11 de
novembro.
O debate se deu sobre a si-

CONDIÇÕES

DE

tuação dos serventuários aposentados e pensionistas do foro judicial e extrajudicial. A questão
a ser resolvida é a situação deles, uma vez que desde 1994 foi
oportunizado a estes estarem no
regime geral ou regime próprio
de previdência.
Em 2006 o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a lei estadual que transformava os serventuários em
contribuintes obrigatórios do
Paranaprevidência. Em abril de
2009 foram rejeitados os embargos de declaração do Estado do
Paraná na Adin 2791, portanto,
esta saiu do mundo jurídico desde sua origem.
Os objetivos da comissão serão o de esclarecer os seguintes pontos: a) Os que se inscreveram na Paranaprevidência antes de 1994 têm direito adquirido a nele permanecer?b) Os

que ingressaram depois de
1994 devem ser excluídos da
Paranaprevidência? c) Qual a situação daqueles que adquiriam
direito à aposentadoria ou pensão apenas com base na lei declarada inconstitucional? d) A
partir de qual data os serventuários do foro judicial extrajudicial estão excluídos do
Paranaprevidência? e) Como
será o financiamento destes benefícios previdenciários?
O Sindijus-PR vem lutando
para que estes aposentados e pensionistas tenham todos os seus direitos garantidos. “Na Comissão,
o Sindicato defenderá que todos
que entraram no regime até 1994
devem nele permanecer e os benefícios previdenciários preservados, inclusive no tocante a reajustes”, destaca Mário Cândido de
Oliveira, coordenador-geral do
Sindicato, em exercício.

TRABALHO

Pesquisa do Sindijus-PR fará diagnóstico
da Justiça paranaense
Est á no si t e do Si ndi j us-PR
(www. sindij uspr. org. br/ downl oads), a
pesquisa que fará um diagnóst ico da j ust iça paranaense. Escrivães ou escrivães
designados e secretários dos Juizados Criminais podem responder às quest ões e
enviar a para o Sindicat o via Correio (Endereço: Rua David Geronasso nº 227, bairro Boa Vist a, Curit iba – CEP: 82540.150).
A direção do Sindicat o j á est á reco-

lhendo em algumas comarcas. Na Região
Metropolitana de Curitiba, quase 100% dos
locais de trabalho já responderam ao questionário.
A pesquisa é uma ação definida no Encont ro dos Escrivães do Paraná, realizado
em set embr o. Com as i nf ormações, o
Sindij us-PR mont ará um quadro onde indicará os principais entraves do judiciário
estadual.
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PROJETO de lei já foi aprovado em comissões da Câmara dos Desputados

Marcha Nacional dos Trabalhadores
quer redução da jornada para 40 horas
REFORMA AGRÁRIA
Trabalhadores e t rabalhadoras vão às ruas de Brasília
no próximo dia 11 de novembro para pressionar o
Congresso à aprovar a lei que determina a redução
redução da jornada de trabalho
sem redução de salários é uma
questão de honra para o movimento sindical. O empresariado todo
está contra, e por isso mesmo aprovar
a Proposta de Emenda Constitucional
231/95 será uma vitória da classe trabalhadora. Tão importante quanto foi
em 1988, quando a luta reduziu a jornada legal de 48 horas para 44 horas
semanais.
Motivos não faltam. Segundo o
Dieese, entre 1988 e 2008 a produtividade da indústria cresceu 84%. Para
entender melhor o que isso significa,
imagine-se que em 1988 um trabalhador fabricava ou vendia 100 unidades.
20 anos depois, produz ou vende 184
unidades.
Outro exemplo: nas montadoras de
veículos, em 1998, havia 87 mil trabalhadores. Por ano, fabricavam 1 milhão
e 600 mil veículos. Dez anos depois,
em 2008, havia 108 mil trabalhadores
nas montadoras e produziam 3,2 milhões veículos por ano. Isso significa
que o número de postos de trabalho
cresceu 23%, enquanto a produtividade aumentou 65%. Em termos mais diretos: em 1998, cada trabalhador das
montadoras fabricava 18 veículos por
ano. Em 2008, cada trabalhador fabricava 30 carros por ano.
Além de continuar enfrentando longos períodos de trabalho, que incluem
horas extras, os trabalhadores ainda veem
cair sua participação na riqueza nacional. O capital, portanto, continua a acumular excedentes, impondo maior carga

para aqueles que constrõem as riquezas
– os trabalhadores – e reprimindo as possibilidades de geração de novas vagas de
trabalho decente.
A redução da jornada semanal em
quatro horas será uma entre outras maneiras de corrigir essa injustiça. A CNI
(Confederação Nacional da Indústria) e
suas estaduais, como a Federação das Indústrias do Estado do Paraná, que são
entidades sindicais dos patrões e que
recebem imposto sindical e ainda têm
uma série de vantagens com dinheiro
público, estão contra a redução da jornada de trabalho sem redução de salários.
Por séculos e, mais recentemente,
por décadas, sempre usaram a ameaça
da catástrofe para impedir avanços sociais. Um exemplo claro: em 1988, durante a Constituinte, afirmavam que as
44 horas semanais, se aprovadas, provocariam desemprego em massa. Meses atrás, ao se posicionarem contra a
jornada de 40 horas, produziram uma
frase propagandística: “44 horas é mais
emprego”.
Toda a vez que aparece uma proposta
que melhora a vida do trabalhador, o
empresariado vem com o discurso do
horror.
Por isso tudo, a classe trabalhadora tem
um grande desafio que é fazer pressão
sobre o Congresso Nacional. Além da
ação política sobre as duas casas parlamentares, o outro desafio é colocar milhares de trabalhadores e trabalhadoras
nas ruas de Brasília no próximo dia 11
de novembro, durante a 6ª Marcha Nacional da Classe Trabalhadora.

Para incriminar MST, imprensa
ignora grilo das terras da Cutrale
No dia 5 outubro, o Jornal Nacional da Rede Globo exibiu imagens capt adas pela Polícia Milit ar de São Paulo nas quais int egrant es do Moviment o dos Trabal hador es Rur ai s Sem Ter r a
(MST) passam um t rat or sobre
plant ações de laranj a, na zona
rural de Iaras (SP).
O t elej ornal não cit ou nominalment e a empresa que cont rola as terras ocupadas pela organização. Trat a-se da
Sucocít rico Cut ral e, t ransnacional
brasileira que t em
como finalidade a
expor t ação de
suco de laranj a. A
not ícia veiculada
pela TV Globo repercut iu em t odos
os veícul os. Em
edit orial , os j ornais de maior circulação do país
usaram t erminol ogia agressiva
cont ra o moviment o. Terrorist as,
criminosos e vândalos foram t ermos recorrent es at ribuídos aos
milit ant es do MST. Tais j ornais
trataram o ministro do Desenvolvi ment o Agr ár i o, Gui l her me
Cassel, e o presidente do Instituto Nacional de Colonização e Ref or ma Agr ár i a (Incr a), Rol f
Hackbart , prat icament e como
membros do movi ment o, mas
que di scordar am da ação em
Iaras.
Para o MST, a intenção da imprensa e da polícia é criminalizar

o moviment o e inst alar uma Comissão Parlament ar de Inquérito.
Em set embro, a bancada ruralist a
conseguiu reunir assinaturas para
inst aurar uma CPI cont ra o MST,
mas a t ent at iva acabou frust rada. Agora, as imagens de Iaras
deram novo fôlego a esses set ores que, no fundo, miram invert er o debat e e barrar a atualização dos índices de produtividade
rural, prometido pelo
president e Luiz Inácio Lula da Silva.
As versões sobre o
que ocorreu em Iaras
são muit o opost as, a
começar pela t it ul ari dade da t erra,
que a i mpr ensa
“concede” à Cutrale.
Mesmo dando muit o
espaço sobre o caso
de Iaras, os j ornais
não abordaram profundamente o tema. Disseram que
o moviment o dest ruiu plant ações
numa propriedade produtiva, mas
não deram importância ao fato de
o Incra reivindicar a área, alegando que a terra foi grilada.
A área, at ualment e cont rolada pela Cutrale, faz parte de um
lot e chamado Núcleo Monções,
que possui cerca de 30 mil hect ares pert encent es à União, segundo o Incra. Em 2007, a Just iça Federal concedeu a t ot alidade do imóvel para o inst it ut o. A
empresa, no ent ant o, permanece na área e ut iliza-se de ações
judiciais para reverter a decisão.

A intenção da
imprensa e da
polícia é criminalizar
o movimento para
instalar a CPI
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JUIZADOS CRIMINAIS II

Servidores querem melhorias no local
Para apontar soluções, trabalhadores vão realizar pesquisa
a edição passada do Jornal Consciência & Luta
falamos das dificuldades
vividas por servidores e usuários
dos Juizados Criminais de Curitiba. Não esgotamos o assunto, assim voltamos a destacar outros problemas enfrentados no local.
Os servidores querem melhores condições de trabalho nos
Juizados, pois do jeito que está
não podem prestar um bom atendimento ao público. As instalações
provisórias no hall de entrada do
prédio anexo do Tribunal de Justiça já dura quase um ano, pois
estão ali desde fevereiro passado.
Segundo relatam alguns servidores, devido às condições adversas do local, muitos trabalhadores podem sofrer desgaste psicológico que vai se acentuando
com o tempo. “Está se criando situação de estresse em cada um,
com possível evolução para quadro de exaustão”, relata uma
servidora.

O local é insalubre. Quando
chove, a água invade o piso da
sala de audiências e fica muito
frio. “O espaço é grande e não
há divisórias. Venta muito e não
temos como nos proteger”, diz a
servidora. Ainda não há informações se os Juizados Criminais vão
para um novo local, mas para continuar ali é preciso realizar vári-

as melhorias. “Todos reclamam.
Não há mais condições de ficar
aqui sem um mínimo de preocupação com a saúde dos servidores”, afirma.
Estudos científicos apontam
que, nessas condições, o trabalhador passa a se sentir, gradativamente, mais irritado, mais
desmotivado e propenso a desen-

volver hipertensão e cansaço. “É
importante considerar também
que muitas vezes estes problemas
evoluem de tal forma que possa
ser pouco percebido pelos envolvidos, mas que um observador
qualificado facilmente identifica”,
aponta outro servidor.
Com o passar do tempo o trabalhador cria uma percepção de
que atua numa instituição que
não se preocupa com a saúde de
seus funcionários e não garante
as mínimas condições para que
ele evolua como pessoa, muito
menos como profissional.
Os servidores destacam também, que esses problemas causam
prejuízos à comunidade, pois são
atendidos por funcionários que
estão passando por um processo
de exaustão psicológica. Alertam
ainda para o prejuízo à imagem
do Poder Judiciário, pois a população forma seu convencimento
mais pela prática do que pela propaganda na mídia.

SINDIJUS-PR VAI APRESENTAR SUGESTÕES AO PLANEJAMENTO DO TJ

Desde que o Tribunal de Justiça começou a série de seminários pelo int erior do Est ado sobre o planej ament o est rat égico, o Sindij us-PR t em acompanhado as discussões que
envolvem servidores. O Sindicato vai aguardar o fim dos seminários para apresentar suas propostas de alterações.
Ponderações têm sido feitas pelos representantes do Sindicat o. Ent re elas, quest ionament o em relação à propost a
que const a no planej ament o realizado no ano passado de

se aprovar um Plano de Carreira para os servidores. No ent ant o, o mesmo Tribunal de Just iça mandou proj et o de lei
para a Assembleia Legislativa e aprovou a Lei 16023 que acabou com carreiras no foro j udicial criando out ros cargos
com grande part e dos salários compost o de grat ificação.
David Machado, da direção do Sindij us-PR quest iona,
então, qual a coerência da proposta do TJ?
“ Essas pergunt as est ão sendo feit as t ambém pelos servidores nessas plenárias, destaca David que acrescenta que
se o Tr i bunal de Just i ça não mudar a post ur a não
adianta socializar a discussão, se na prática as coisas acont ecem diferent es” , complet a. David pede que os servidores participem do último seminário em Londrina.
Já Mário Cândido de Oliveira, coordenador-geral do Sindicat o, em exercício, que participou do último seminário em
Curitiba, resumiu o sentimento dos servidores com o planejament o. “ É um mist o de sat isfação e por que não dizer de
tristeza”. Para ele, finalmente o Poder Judiciário do Paraná se
preocupa com a sua gestão estratégica, visando um trabalho
sério voltado ao aprimoramento da máquina j udiciária. “ Por
outro lado, existe uma tristeza muito grande, por que vemos
que isso chega com um atraso muito grande”, afirmou.

9 de novembro
Si ndi j us-PR real i za, no
plenarinho, da Assembleia
Legi sl at i va, Audi ênci a
Públ i ca que di scut e a
valorização dos servidores.
A at ividade t em início às
09 horas.

9 de novembro
O Conselho Nacional de
Justiça inicia inspeção no
Tribunal de Just iça.

11 de novembro
Trabal hadores e t rabalhadoras vão às ruas de
Brasília para pressionar o
Congr esso à apr ovar a
lei que det ermina a redução a da j ornada de
t rabal ho de 44 para 40
horas semanais.

11 de novembro
O Núcleo Pirat ininga de
Comuni cação r eal i za o
seu 15º Curso Anual, que
debat erá a Mídia como
Par t i do do Capi t al . O
Curso, que r eúne di r i gent es sindicais e j ornalistas de todo o Brasil, vai
at é o dia 15.

12 de novembro
O CNJ f az Audi ênci a
Públ ica, no Tribunal de
Just i ça para di scut i r a
at uação do Judi ci ár i o
paranaense.

12 de novembro

A Direção do Sindij us-PR
inicia visit as às comarcas
para dist ribuir aos servidores filiados as Agendas
Sindij us-PR 2010.
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