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Sindijus-PR aguarda a proposta do Tribunal de Justiça para apresentar à categoria
Gustavo Henrique Vidal
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Sindijus-PR lançou a campanha: Plano de Carreira: Tem que ser agora

oram três semanas de
muita estrada, viagens
para discutir com os ser
vidores do interior um esboço
de Plano de Carreira que pode
ser incorporado à proposta do
Tribunal de Justiça.
Mais de 50 comarcas envol
vidas nas discussões do Plano de

Carreira. Todas as regiões do
Estado tiveram representantes
nas reuniões. E no dia de 17 de
setembro, o SindijusPR fechou
os debates no interior com um
encontro dos novos servidores
em Londrina.
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OPINIÃO
POEMA
Enviado por Marcello de
Oliveira – escrivão de
Maringá

tema, para os servidores
do Judiciário do Paraná,
é antigo. Porém, mais
uma vez, tornase no assunto prin
cipal da categoria. A direção do
SindijusPR volta a coordenar o
debate entre os servidores e vem,
pouco a pouco, envolvendo todos
os setores. A administração do Tri
bunal de Justiça vem demonstran
do que desta vez é p’ra valer. Di
retores do SindijusPR visitaram
todas as regiões do Estado, mais
de cinqüenta comarcas participa
ram das plenárias. O Encontro dos
Auxiliares Administrativos, Técni
cos e Analistas, ocorrido no perío
do de 17 a 19 de setembro
em Londrina serviu tam
bém para tratar do tema.
Uma campanha, enco
mendada pelo Sindicato,
tem ajudado na mobili
zação.
Correse contra o tempo.
As eleições para a nova cú
pula do TJ acontecem na ter
ceira semana de novembro e
se a proposta elaborada na
gestão atual não for aprovada
neste ano, provavelmente
terá o destino das anteriores.
O lixo.
Outro ponto favorável
à aprovação do Plano de
Carreira, é a exigência do

Conselho Nacional de Justiça
(CNJ). Ele manda que os tribu
nais elaborem planos de carrei
ras aos seus servidores.
Fator que também ajuda a em
purrar a reivindicação, são os bai
xos salários pagos pelo Tribunal.
Citase, como exemplo, o concur
so para os cargos de auxiliar ad
ministrativo. Boa parte dos apro
vados não quis assumir. Outros to
maram posse, mas em seguida,
foram embora. Viram que os salá
rios não compensavam. Ficaram
aqueles que acreditam que com
luta a situação pode mudar. O con
curso para os cargos de técnico
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judiciário e analista, não é dife
rente. Tende a seguir o mesmo
rumo. Muitos dos chamados,
quando tomam conhecimento da
quantidade de trabalho e dos sa
lários oferecidos pelo TJ, nem che
gam à assumir. O agravante é que
no ano que vem a situação pode
piorar, pois o Governo Federal,
em sua proposta orçamentária
para 2011, preve a contratação, por
concurso, de quase vinte mil ser
vidores. Sabese que os salários
pagos pela União são superiores
aos oferecidos pelo TJPR. Assim,
neste quadro, a aprovação de um
Plano de Carreira é mais que ur
gente. E o SindijusPR vai
além, pois entende que o
Tribunal de Justiça, em ca
ráter emergencial, tem que
estabelecer a igualdade sa
larial entre todos os servido
res, quer seja do primeiro
grau ou da secretaria e não
vê outra saída que não seja
o pagamento da Gratificação
por Tempo Integral e Dedi
cação Exclusiva (TIDE) a to
dos os servidores que ainda
não recebem. Só assim, o Ju
diciário do Paraná poderá
demonstrar que, realmente,
está preocupado com a per
da de bons servidores apro
vados em concursos.
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“O Analfabeto Político
O pior analfabeto é o
analfabeto político. Ele
não ouve, não fala, nem
participa dos acontecime n tos políticos. Ele
n ã o sa be o cu sto de
vida, o preço do feijão,
do peixe, da farinha, do
aluguel, do sapato e do
remédio dependem das
decisões políticas.
O analfabeto político é
tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que, da sua ignorância pol í tic a, n asce a
pr os ti tu ta , o me n or
abandonado, e o pior de
todos os bandidos, que
é o político vigaris ta,
pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multiacionais.
(autor: Bertolt Brecht)

PLANO

DE

CARREIRA

Temos que reconhecer o
esforço que o SindijusPR tem tido para conquistarmos o Plano de
Carreira. São muitas as

sconversar e o Sindicato
resolveu agi r. Discutiu
com os servidores uma
proposta boa para que
te nh am os, en f im, as
nossas carreiras valorizadas. Te mos també m
qu e mo stra r a nos sa
união para que o Tribunal não barre esta proposta que trará muitos
be n e f íci os p ara n ó s.
Apoiamos o sindicato em
suas ações para que esta
reivindicação seja alcançada.

M.M.
VISITAS
Foi gratificante receber
o pessoal do sindicato
aqui na comarca. Pudemos conversar sobre os
diversos problemas que
enfrentamos no nosso local de trabalh o. Mais
gratificante foi pode r
participar da elaboração
da proposta do Plano de
Carreira, já que não podemos participar das asse mblé ias pois somos
poucos e deixaríamos os
outros sobrecarregados.
Mesmo assim, quero paraben izar o sin di ca to
pela luta e pela defesa
dos nossos interesses.
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DISCUSSÃO vai envolver todos os servidores

Ampliação do número de meses para o desconto
do empréstimo consignável em folha de
pagamento.
Solicitação de pagamento de valores referentes
a 11,98% (URV) do período entre março de 1994 e
setembro de 2008.
Ato administrativo, reajuste das pensões e
aposentadorias dos serventuários do Foro
Extrajudicial e implantação da correção de
11.98% referente à conversão da URV já
concedida aos servidores e demais aposentados.
Pedido de implantação de diferença de
vencimentos em razão da elevação de Comarca
à entrância superior.
Aprovação de Plano de Carreiras com
participação do sindicato.
Concessão de Gratificação pelo Risco de Vida
aos auxiliares administrativos que trabalham nos
cartórios dos Juizados Especiais Cíveis

Atividade será na Sede Campestre do
Sindicato em Almirante Tamandaré
eunida no dia 24 de setembro, a
Diretoria Colegiada do Sindijus
PR decidiu convocar um semi
nário para discutir o Plano de Carreira. A
ideia é que a atividade aconteça no dia 16
de outubro, sábado, na chácara da entida
de, para analisar a proposta do Tribunal
de Justiça. O SindijusPR mantém contato
diário com a administração para saber se o
plano já está concluído.
Durante a reunião da Colegiada, o
advogado do SindijusPR, Ludimar
Rafanhim, falou das possibilidades ju
rídicas que fazem parte da proposta,
já que vai alterar a carreira de todos
os servidores. Com o seminário, o ob
jetivo é envolver o maior número pos
sível de servidores na discussão da
proposta do Plano.
Para reunir o máximo de servido
res no seminário, a diretoria do
SindijusPR fará uma grande
mobilização com a campanha “Plano de

Pagamento de Horas extras para os escrivães do
Foro Judicial e servidores designados para o
plantão judiciário.
Requer a realização de amplo processo de
remoção, relotação e permuta.
Solicitação de incorporação da Gratificação de
Assiduidade aos vencimentos dos servidores.
Requer a equiparação entre auxiliares
administrativos e auxiliares de cartório pois
desenvolvem funções similares.

Diretoria avaliou as mobilizações até agora

Carreira: A hora de avançar é agora”,
lançada no dia 17 de setembro. Até o
dia 16, reuniões nos locais de trabalho
ocorrerão na capital para motivar os
servidores para a discussão da propos
ta. Nos encontros, os diretores também
distribuirão os camisetas, chaveiros, ca
netas e cartazes da campanha “Depois
de três semanas discutindo com os ser
vidores do interior, agora chegou a vez
da Capital”, convoca José Roberto.
Desta vez, vamos realizar a atividade
no sábado, dia 16 de outubro, na chácara
do SindijusPR em Almirante, localizada
à rua Alberto Piekas, 42. O dia de sábado
foi escolhido visando que o maior núme
ro possível de servidores possam partici
par da discussão, pois é a vida profissio
nal de todos que estará em debate, assim
ninguém poderá alegar que deixou de
participar porque não podia ausentarse
de seu local de trabalho. A hora de avan
çar é agora. Plano de carreiras já.
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Seminário, no dia 16, vai discutir o Plano de Carreira reunindo servidores
da capital e do interior. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (41).3075.5555

oram três semanas de muita estrada, viagens para discutir com os servidores
do interior um esboço de Plano de Carreira que pode ser incorporado à pro
posta do Tribunal de Justiça.
Mais de 50 comarcas envolvidas nas discussões do Plano de Carreira. Todas
as regiões do Estado tiveram representantes nas reuniões. E no dia de 17 de setem
bro, o SindijusPR fechou os debates no interior com um encontro dos novos servido

res em Londrina.
José Roberto Pereira, coordenadorgeral do SindijusPR, explica que em muitos locais
foram realizadas plenárias com representantes de várias comarcas da região. Embora
o ponto principal tenha sido o Plano de Carreira, muitos outros assuntos foram deba
tidos com os servidores, destacandose o pagamento dos atrasados da URV, as más
condições de trabalho, a falta de servidores, a questão do tempo de serviço para
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SITE DO SINDIJUS-PR ATACADO POR HACKERS

aposentadoria e a chegada
dos novos servidores (técni
cos e analistas judiciários).
“Tivemos um grande
envolvimento da categoria.
Isso mostra que podemos al
cançar o nosso plano de car
reira este ano”, comemora José
Roberto. A convocação agora
passa a ser feita para o semi
nário no dia 16 de outubro,
sábado, em Curitiba, na Chá
cara da entidade, quando o
SindijusPR pretende reunir
muitos servidores para anali
sar a proposta do Plano de
Carreira.
“De comarca em comarca
o sentimento é o mesmo: os

servidores querem o Plano de
Carreira já. É a saída aponta
da por eles como a solução
das distorções criadas pelo
TJ”, revela José Roberto.
Os diretores estiveram em
visita às comarcas de Cascavel,
Umuarama, Campo Mourão,
Maringá, Jaguariaíva, Sengés,
Arapoti, Wenceslau Braz, To
mazina, Ibaiti, Santo Antonio da
Platina, Cambará, Santa Mari
ana, Cornélio Procópio, Ponta
Grossa, Paranavaí, Cianorte,
Goioerê, Londrina, Apucarana,
Foz do Iguaçu, Capanema, San
to Antonio do Sudoeste, Barra
cão, Guarapuava, Pato Branco
e Francisco Beltrão.

Faz quase um mês que o site do Sindijus-PR vem sofrendo
ataques de Hackers. Isso tem causado problemas na
comunicação do Sindicato com os servidores. A invasão
continua, apesar das várias medidas tomadas pela direção do
Sindicato. Assim, a direção do Sindijus-PR junto com sua
assessoria de comunicação vem construindo um novo sítio
eletrônico, mais moderno e de fácil acesso aos servidores e
entidades que acompanham o dia-a-dia do Sindijus-PR.
David Machado, da secretaria de comunicação do Sindijus-PR
diz que o problema pode ser na empresa que hospeda o site,
assim, já estamos providenciando a passagem para um novo
provedor, o que esperamos venha a resolver os problemas
nos próximos dias. Segundo David, a nova página do Sindicato
deve substituir a atual antes do final do ano. Assim, a direção
do Sindijus-PR pede mais um pouco de paciência aos
freqüentadores do site do Sindicato.

ENQUADRAMENTO DOS AUXILIARES
O Órgão Especial do Tribunal de Justiça aprovou, na segundafeira (13), o anteprojeto de lei do novo enquadramento dos
auxiliares administrativos. A proposta já tinha sido aprovada
pelo Conselho da Magistratura no final de agosto. A proposta
eleva os níveis na carreira dos auxiliares administrativos a
partir de fevereiro de 2011. A reivindicação foi uma conquista
dos servidores após mobilizações por melhores salários. O
anteprojeto deve ser enviado à Assembleia Legislativa nos
próximos dias. Com a proximidade das eleições, o Sindijus-PR
já mantém contato com deputados e a administração da Casa
de Leis para saber quando ocorrerão as reuniões da Comissão
de Constituição e Justiça, primeira parada do anteprojeto até
a aprovação.

CNJ REVOGA CURSO SUPERIOR PARA OJ

Grupo de trabalho discute propostas durante o Encontro em Londrina

A Resolução 48 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que
exige a conclusão de curso superior como requisito para
ingresso no cargo de oficial de Justiça, foi revogada, nesta
terça-feira (28/09), por decisão unânime dos conselheiros.
O plenário acatou o voto do conselheiro Marcelo Neves no
recurso ao Procedimento de Controle Administrativo (PCA
00003879320102000000). Neves entendeu que o trabalho de
oficial de Justiça não exige conhecimento de nível superior
e que tal definição em termos nacionais extrapola a
competência do CNJ. Segundo Neves, a obrigatoriedade de
diploma universitário para o ingresso no cargo pode
prejudicar o funcionamento do Judiciário em localidades
menos desenvolvidas, ou naquelas em que houver problema
orçamentário, correndo-se o risco de os cargos permanecerem
vagos. Com a decisão, prevalece o critério determinado nas
legislações estaduais quanto à escolaridade para o ingresso
no cargo de oficial de justiça, seja ele de nível médio ou
superior, com base nas necessidades de orçamento ou recursos
humanos especificas de cada tribunal. A decisão foi tomada
em recurso interposto pela Federação dos Oficiais de Justiça
Estaduais do Brasil (Fojebra) contra decisão anterior do CNJ
que não acatou a solicitação da entidade. Os oficiais pediam
a suspensão do edital 03/2010 do concurso para o cargo no
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que não exigia
escolaridade de nível superior. Com a decisão de revogar a
resolução do CNJ, o recurso foi considerado prejudicado pelo
Conselho.
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FRENTE EM DEFESA DO DIREITO À COMUNICAÇÃO
A Plenária Estadual da Comissão Paranaense Pró-Conferência
Nacional de Comunicação (CPC-PR), realizada no sábado (11),
em Curitiba, se converteu no lançamento da Frente Paranaense
pelo Direito à Comunicação e Liberdade de Expressão. A nova
configuração do conjunto de 28 entidades que ajudou a
promover no âmbito estadual a 1ª Conferência Nacional de
Comunicação servirá para que se busque a concretização de
17 propostas prioritárias entre as mais de 600 aprovadas na
Confecom no final do ano passado e definidas durante a
plenária estadual. O Sindijus-PR integra a CPC e agora faz
parte da Frente. Entre os temas mais urgentes, eleitos pela
frente, estão a criação dos Conselhos de Comunicação Estadual
e Municipais para definir políticas públicas na área, o Plano
Nacional de Banda Larga (PNBL) já sinalizado pelo governo
federal e a regulamentação dos artigos da Constituição Federal
que tratam da comunicação. Para pôr em funcionamento a
frente, que segue experiência análoga à de São Paulo, estão
sendo estruturados núcleos regionais (Curitiba, Ponta Grossa,
Lo ndrin a e Foz do I gu açu), oper ati vo s (se cretari a,
planejamento, finanças, mobilização) e grupos de trabalho por
tema (reg ulamentação da i nternet e marco legal de
comunicação), sob articulação de um grupo coordenador
estadual.

BANCÁRIOS EM GREVE
Foi aprovada no dia 28 de setembro, a greve por tempo
indeterminado dos bancários de Curitiba e região. A paralisação
se inicia a partir das 0h deste dia 29 de setembro. Cerca de
1.200 trabalhadores estiveram reunidos em assembleia, no
Espaço Cultural e Esportivo da categoria, para avaliar a
proposta apresentada pela Fenaban e deliberar sobre os rumos
da Campanha Nacional dos Bancários 2010. A proposta de
reajuste que contempla apenas a reposição da inflação (4,29%,
segundo o INPC) foi rejeitada por unanimidade. “A maneira
desrespeitosa com que os banqueiros vêm conduzindo as
negociações vai encontrar uma resposta à altura”, afirmou
Otávio Dias, presidente do Sindicato dos Bancários de Curitiba
e região. “Se em 2009, no ápice da greve, nós conseguimos
paralisar 7.222 agências no Brasil, este ano a mobilização será
ainda maior”, completou

DEFENSORIA PUBLICA: ACESSO À JUSTIÇA
A assinatura do projeto de lei regulamentando a Defensoria
Pública do Paraná é uma vitória de toda a sociedade. Autor da
proposta de indicação legislativa que regulamenta o órgão, o
deputado Tadeu Veneri destacou a iniciativa do governador
Orlando Pessuti de apresentar o projeto de lei estabelecendo
as regras para que a Defensoria Pública do Paraná tenha uma
estrutura compatível com o que está estabelecido no artigo
128 da Constituição Estadual. Até agora, apenas Paraná e
Santa Catarina não oferecem o serviço ao cidadão. A iniciativa
beneficiará os setores mais carentes da população, que hoje
são excluídos do acesso à Justiça, um direito constitucional,
disse o deputado. Desde 2006, Veneri vem realizando várias
ações para convencer o poder público estadual a adotar
medidas para estruturar a Defensoria Pública. Além de
apresen tar a indicação leg islativa, Veneri tam bém,
anualmente, apresentava emendas ao orçamento do estado
destinando recursos para a regulamentação da Defensoria.
Neste ano, emenda assinada por Veneri e mais de quarenta
deputados, reservou R$ 2,5 milhões do orçamento para a
medida.

1. Sobre o Plano de Carreira: Dr.
Marcel disse que quando a propos
ta estiver concluída, será apresenta
do o modelo para a categoria. Lem
brou as palavras do presidente, que
afirmou que ouve falar em Plano de
Carreira no TJ desde 1967, quando
trabalhava na Corregedoria, e
por mais esse motivo, ele quer dei
xar o projeto encaminhado à Assem
bléia Legislativa nesta gestão.
2. Extrajudicial. Reajustes. O proje
to de lei prevê a implantação dos
índices de reajustes de forma
encadeada. É a melhor proposta
para repor as perdas. Em relação à
URV, os cálculos ainda estão no De
partamento Econômico. Só após
dará uma resposta de como será
feito o pagamento, os cálculos de
vem estar concluídos nesta sema
na. Dr. Marcel reafirmou o que dis
se na reunião com os aposentados
do extra, “que está empenhado em
resolver a questão, e que até o final
do ano tudo estará resolvido.
3. Pensionistas. O projeto de lei deve
ser encaminhado ao Órgão Especi
al e em seguida para a Assembléia
Legislativa. Disse que presidente
pretende encaminhar todos os pro
jetos do Judiciário ao Legislativo
num pacote só. Inclusive o projeto
dos auxiliares administrativos.
4. Convênios com bancos para fa
zer empréstimos/antecipação sobre
os créditos da URV. Disse que está
para ser publicado o decreto que
informa com maiores detalhes
como será feito o pagamento dos
atrasados. Os bancos alegam que
precisam ter segurança em relação
aos balões que antecipam parcelas
com as sobras no final de cada exer
cício. Dessa forma, poderão esta
belecer taxas de juros menores.
5. Atrasados do risco de vida dos au
xiliares administrativos do período

de dezembro de 2008 até a implanta
ção. Disse que ainda se encontra em
estudo.
6. Vale refeição. Construção de res
taurante no TJ. Disse que pretende
conceder o vale refeição a todos os
servidores, mas que precisa aprovar
lei. Em relação à construção do res
taurante, o projeto ainda está sendo
elaborado. Depois precisa fazer lici
tação. Quem ganhar a concorrência
constrói.
7. Licença Especial. A Secretaria do
Tribunal está concluindo análise para
dar cumprimento à decisão Judicial.
O problema é a falta de pessoal, é
necessária a elaboração de um calen
dário para que o andamento dos tra
balhos não seja prejudicado com o
afastamento dos servidores que têm
direito a licença.
8. Contratação de analistas e técni
cos. Não tem dinheiro para contra
tar os 1.400 imediatamente. Até o
final deste ano serão contratados
entre 200 e 300 novos servidores,
que deverão ser treinados antes de
assumir.Serão lotados nas varas a
serem instaladas e nas cíveis que
hoje estão com servidores designa
dos. As varas cíveis que estão questi
onando judicialmente a estatização,
o presidente vai aguardar a decisão.
9. Jornada de trabalho. Vai demorar.
Ainda está em estudo. A preocupa
ção é com o orçamento, pois os ajus
tes a serem feitos tornamse despesas
permanentes. Existem ainda, os con
tratos de prestação de serviço
terceirizada que terão de ser revistos,
caso realmente seja alterada a jorna
da para 07 horas ininterruptas, pois
estes contratos preveem trabalho em
dois períodos.
10. Incorporação dos R$ 100,00. Pre
visão de ser encaminhada a incorpo
ração junto com o Plano de Carreira.

11. Pagamento dos dois anos para os
que não assinaram acordos. Essa
questão vem sendo debatida com to
das as gestões anteriores do TJ, sem
sucesso. Desta vez, o Dr. Marcel se
dispõe a analisar a possibilidade de
ser feito um estudo. O Sindicato deve
reiterar o pedido, imediatamente,
com todas as informações possíveis.
12. Pagamento de elevação de
entrância. Clóvis, da Assessoria de Pla
nejamento, deve apresentar estudo
ao Marcel na próxima semana.
13. Revogação da Resolução 48 do
CNJ, referente à exigência de curso
superior para os Oficiais de Justiça.
Uma reunião específica para tratar
do assunto será marcada para a se
mana que vem, entre SindijusPR,
Assojepar e o Dr. Marcel.
14. Precatórios preferenciais; Até o
dia 05 de outubro será divulgada
uma listagem de pagamentos, pois
compete ao TJ resolver a questão
não apenas dos precatórios do judi
ciário, mas também daqueles do TRT
e outros.
15. Ações de execução daqueles
que assinaram os acordos, os
que não assinaram e ainda o
precatório das pensionistas. Dr.
Marcel comprometeuse em es
tabelecer contato com os Juízes
responsáveis pelos feitos, para
analisar a possibi lidade de
agilizar a decisão nos processos.
16. Está agendada uma reunião
entre SindijusPR, Assojepar e o
Dr. Alvacir, Secretário Geral do
TJ para a próxima quintafeira,
dia 07, para tratar do Plano de
Carreiras dos servidores, quando
esperase receber da administra
ção a proposta que deverá ser
levada a conhecimento e análise
da categoria.
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ÓRGÃO ESPECIAL vai regulamentar o expediente

Para o Sindijus-PR jornada de trabalho agora é de 08 horas.
Reposição deve levar em conta a carga horária semanal
om a possibilidade do
Tribunal de Justiça re
gulamentar a jornada
de trabalho no Judiciário já
para o mês de outubro, o
SindijusPR já prepara pedido
para que os salários dos servi
dores recebam, de acordo com
a Lei 16.571/10, um reajuste
de 23%.
Seguindo a Resolução nº
88/2009 do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), que determi
na jornada de 40 semanais, o
TJ enviou à Assembleia Legis
lativa, projeto de lei para de
finir qual a carga horária
que será cumprida no Paraná.
As opções estabelecidas pelo
CNJ são de 08 horas com
intervalo ou 07 horas inin
terruptas.
Para garantir o direito dos
servidores, o SindijusPR apre
sentou aos deputados uma
proposta de emenda ao pro
jeto, determinando reajuste

nos vencimentos da categoria
com o aumento da jornada.
“Entendemos que a jornada
será de 08 horas, independen
te da forma que será aplicada.
Para isso a previsão do reajus
te chega a 23%, já que muitos
servidores passarão das atu
ais 32 horas para 40 horas se
manais”, afirma José Roberto
Pereira, coordenadorgeral do
Sindicato. Ele explica que na
secretaria já são cumpridas 07
horas, com intervalo para almo
ço, e o reajuste será aplicado
nesta uma hora a mais. Já no
1º Grau, a carga horária é de
06h30min, aumento em uma
hora e meia.
A direção do SindijusPR
está em contato com sindica
tos de outros estados para sa
ber como foi feito o ajuste sa
larial em virtude da elevação
na cargahorária dos servido
res.
A maioria dos tribunais bra

O governador Orlando Pessuti
sancionou na segunda-feira (16) a
Lei de Diretrizes Orçamentárias de
2011, aumentando de 9 para 9,5%
o orçamento do Tribunal de Justiça. O aumento foi um pedido do
presidente Celso Rotoli de Macedo
ao governador e deputados. No ano
passado, os repasses ao Poder Judiciário somaram, 800 milhões de reais. Com esse acréscimo, em 2011
deve chegar a R$ 950 milhões.
Para o Sindijus-PR esses recursos

sileiros encaminharam infor
mações ao CNJ, sobre o cum
primento da Resolução nº 88,
afirmaram já ter jornada de tra
balho de sete horas inin
terruptas.
RESOLUÇÃO 88
A Resolução 88 especifica a
jornada de trabalho dos servi
dores do Poder Judiciário em
oito horas diárias ou 40 sema
nais, podendo ser fixada tam
bém a jornada de sete horas
ininterruptas. O texto determi
na que o pagamento de horas
extras, em qualquer caso, so
mente ocorrerá após a oitava
hora diária, até o limite de 50
horas trabalhadas na semana. Os
tribunais que estavam em de
sacordo com as determinações
da resolução tinham que enca
minhar projeto de lei para pro
mover as mudanças na jornada
e se enquadrar nos parâmetros
da resolução.

podem ser utilizados na valorização
dos servidores, que estão sobrecarregados e trabalhando sob pressão.
“Estamos negociando com o TJ a elaboração de um Plano de Carreira para
toda a categoria, Foro Judicial e Secretaria. Esses recursos podem ser
aplicados nesse plano”, afirma José
Roberto Pereira, coordenador-geral
do Sindijus-PR, lembrando que para
investimentos em estrutura e instalação de novas varas, o Tribunal pode
recorrer ao Funrejus.

A Comissão Permanente de Relacion amen to
Institucional e Comunicação do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ) realiza,
no dia 11 de novembro, em
Porto Alegre, reunião para
avaliar a atuação do CNJ.
A reunião será no Tribunal
de Justiça gaúcho.
O Sindijus-PR foi convidado pelo presidente da Comissão, conselheiro Milton
Nobre, e participará da discussão. O Sindicato vai levar questões que envolvem
a valorização dos servidores; pedidos para melhorar
a estrutura dos locais de
trabalho; a contratação via
concurso público; transformações dos cargos e a discussão do Plano de Carreira.
A re união també m
terá a presença de representantes dos tribunais do
Paraná e Santa Catarina,
dos sindicatos dos servidores, Ministério Público e
da OAB dos três estados
da Região Sul. Além de
avaliar a atuação do CNJ,
o objetivo do encontro é
receber sugestões e demandas relativas às atividades do Conselho Nacional de Justiça.
Segundo o coordena-

O Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) determinou, na terça-feira (14), que serventias judiciais
privatizadas do Paraná, cujos titulares assumiram após a Constituição de 1988, sejam estatizadas.
A estimativa é de que a determinação do Conselho resulte na
estatização de mais de 160 varas
do Estado. Por unanimidade, o ple-

dor-geral do Sindijus-PR,
José Roberto Pereira, os
sindicatos da Região Sul
devem se reunir dias antes do encontro com o
CNJ para avaliar ações e
decisões do conselho. “Vamos unificar nossas lutas
e levar propostas para
melhorar o relacionamento entre CNJ e os sindicatos”, diz José Roberto.
A Comissão é responsável pela analise do funcionamento do Poder Judiciário em suas várias
instâncias e busca parcerias com demais Poderes,
setores e instituições para
o aperfeiçoamento dos
serviços judiciais. A finalidade é ampliar os valores éticos e morais por
meio
de
atuação
institucional efetiva (no
Judiciário, nas universidades, faculdades, centros
de pesquisas, OAB, MP, DP,
Associações de classe),
além de aprimorar a comunicação com o público
externo, divulgando dados
dos processos judiciais e
execução orçamentária
na internet com linguagem clara, gerando transparência, divulgando o
papel e as ações do Poder
Judiciário.

nário acatou o voto do conselheiro
Milton Nobre que concedeu ao Tribunal de Justiça do Paraná 60 dias
para apresentar um planejamento
ao CNJ, onde deve prever os passos que serão dados para concretizar a medida.
O Tribunal deverá apresentar um
levantamento das varas privatizadas
cujas titularidades tenham sido concedidas após 5 de outubro de 1988.
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LOCAL era o depósito de apreensões e garagem do prédio
04 de outubro

Tribunal de Justiça busca empresas para realizar obra emergencial
integridade física dos tra
balhadores de Peabiru
está em risco. No fim de
agosto, parte do Fórum desabou.
O local, anexo às varas e secreta
rias, era utilizado para guardar
os materiais apreendidos e tam
bém servia como garagem.
Segundo os servidores, o pré
dio é antigo e há problemas es
truturais sérios como vazamentos
e infiltração de água em quase
todas as salas. A instalação elétri
ca é precária. As luminárias vivem
dando problemas e existem fios
expostos que chegam a cruzar de
um lado para o outro de algumas
salas, os banheiros sempre entu
pidos, causando mau cheiro no
fórum todo.
Os servidores hoje, traba
lham com o receio de que ou
tra parte possa ruir. “O prédio
está prejudicado. Rachaduras
existem aos montes”, afirma
outro servidor. “Ninguém mais
tem coragem de deixar seus car
ros no abrigo, já que o teto está

Com o retorno das atividades da Assembleia
Legislativa, diretores do
Sindijus-PR vão conversar com deputados para
aprovarem rapidamente
o projeto de lei do novo
enquadramento dos auxiliares administrativos.
A aplicação da Lei terá
início em fevereiro de
2011.

16 de outubro

caindo”, afirma uma servidora.
Além disso, não há espaço su
ficiente para todos, tanto que os
Juizados Especiais atendem
numa sala cedida pela OAB. O
Tribunal do Júri, quando chove
fica alagado, com goteiras que
chegam a formar uma verdadei
ra ”cachoeira”. Na Vara Cível,

O Supremo Tribunal Federal (STF) informa que o Estado
do Paraná não tem mais recurso para derrubar o direito
à licença especial dos ex CLTs do Tribunal de Justiça.
O réu tentou derrubar a decisão do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) em três oportunidades. No STJ a
decisão foi de quatro a zero em favor do Sindijus-PR,
reconhecendo assim, o direito à licença especial dos
ex-CLTs. O Estado do Paraná perdeu todos os recursos
ao STF. Segundo José Roberto Pereira, coordenadorgeral do Sindijus-PR, esta vitória em favor dos ex-

muitos processos foram molha
dos em dias de chuva.
“Queremos apenas que pro
vidências sejam tomadas. Parece
exagero ou brincadeira, mas essa
é a nossa realidade. Tudo pode
acontecer num prédio tão anti
go, sem condições adequadas de
trabalho”, alerta outra servidora.

Em contato com TJ, o
SindijusPR apurou que o De
partamento de Engenharia sabe
do problema e está atrás de em
presas para realizar uma obra
emergencial no local. Segundo
o departamento, os demais pro
blemas serão verificados em le
vantamentos específicos.

CLTs é muito importante, porque, além de reconhecer
o direito à licença especial desses servidores, também
reforça o direito em uma outra ação que pede os
adicionais por tempo de serviço (qüinqüênios). Esta
ação corre na Segunda Vara da Fazenda Pública da
Capital. José Robe rto diz que o Sin di ju s-PR já
protocolou pedido no Tribunal de Justiça requerendo
a concessão da licença especial aos antigos CLTs que
estejam filiados ao Sindijus-PR, protocolo número
0310487/2010.

Sindijus-PR realiza seminário, em Curitiba,
para discutir com toda
a categoria o Plano de
Carreira. A Direção do
Sindijus-PR espera que
até o seminário, o TJ
já tenha concluído o Plano. A atividade será na
Sede Campestre do Sindicato, em Almirante
Tamandaré.
Os servidores podem se
inscrever pelo telefone
(41) 3075.5555 ou pelo
e-mail do sin dicato
conscienciae luta@
sindijuspr.org.br

11 de novembro
O Sindijus-PR participa
da reunião da Comissão
Permanente de Relacionamento Institucional
e Comunicação do Conselho Nacional de Justiça para avaliar a atuação do CNJ. A reunião
será no Tribunal de Justiça do Rio Grande do
Sul. O Sindijus-PR foi
convidado pelo presiden te da Comissão,
conselheiro Milton Nobre, e participará da
discussão com questões
que envolvem a valorização dos servidores e
o Plano de Carreira.
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