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Sindicato já apresentou à Secretaria proposta. Documento com as reivindicações será entregue à comissão
Gustavo Henrique Vidal
Pâmela Leony

Reunião com assessor da Secretaria do Tribunal

or determinação do presidente do Tribunal de Justiça, Miguel Kfouri Neto foi
criada uma comissão designada para estudar alterações à
respeito das Leis nº 16.023/2008
e 16.024/2009. Para compor a comissão representando a categoria,
a direção do Sindijus-PR indicou
seu coordenador-geral José
Roberto Pereira, que já fez parte
da comissão que apresentou soluções para resolver a questão das

relotações. Para José Roberto “foram as Leis 16023 e 16024 que provocaram profundas alterações nos
cargos do 1º grau do Poder Judiciário e atacaram direitos dos servidores mais antigos do Judiciário, quando diversos cargos foram
colocados em extinção, e com a
criação das novas carreiras, outros
problemas foram criados, com salários compostos, e boa parte por
gratificações”.
Páginas 2 e 5

Página 4

Página 7

Página 3

2

1ª quinzena de agosto de 2011

EDITORIAL
GRATIFICAÇÕES

o longo dos anos o Poder
Judiciário brasileiro vem
sofrendo com a falta de
visão administrativa, e isto
acontece em todos os níveis. No
Paraná não é diferente, por ser um
ente da federação, também tem
seus graves problemas, que se ar
rastam desde o final do século pas
sado até hoje. Um dos principais
é no campo estrutural, o que oca
siona o excesso de trabalho, a len
tidão nos processos e principal
mente a falta de material humano
para dar conta das demandas. De
um lado reclamase a falta de mais
Juízes e melhor estrutura para
auxiliálos, como assessoria e am
biente propício para realização de
seu mister. De outro, os trabalha
dores, estes que são os cartões de
visita do Judiciário com a popula
ção, são os que mais sofrem. São
os que carregam verdadeiramen
te o piano, muitas vezes sozinhos.
Atendem várias escrivanias, que
em diversas comarcas são
conjugadas. Daí, podemos apon
tar como os maiores entraves a falta
de funcionários e de material de
trabalho, que como já dissemos
causam os acúmulos e os exces
sos. De tudo o que resta aos traba
lhadores, às horas a mais trabalha
das, à noite, finais de semanas e
feriados, sem a justa remuneração
por isso. Mas como estamos falan

do de seres humanos, o que foi
apresentado traz como resultado
os inúmeros problemas de saúde
dos servidores. Ou seja, grande
parte dos trabalhadores do Judici
ário paranaense sofre de
problemas de saúde deri
vados da falta de estrutura
e excesso de trabalho.
Recentemente, na
tentativa de mudar essa
realidade as administra
ções do Tribunal fize
ram aprovar na Assem
bléia Legislativa duas
leis, uma de nº 16023/
2008 que extinguiu os
cargos do Foro Judici
al de primeiro grau e a de nº
16024/2008 que instituiu o Esta
tuto dos Servidores do Poder Ju
diciário do Estado do Paraná.
Ambas foram elaboras e remeti
das ao parlamento estadual sem
que houvesse uma discussão mais
aprofundada com os interessados.
Pois bem, as leis em muitos pon
tos são contraditórias entre si, re
tiram direitos e ainda, criam no
vos cargos, com remunerações in
compatíveis com a responsabili
dade das funções exercidas.
Tudo foi feito de afogadilho pe
gando de surpresa a categoria,
nem mesmo as mobilizações na
Assembleia Legislativa deram
conta de interromper o processo
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Estou indignado com a
Resolução 05/2011, com
relação à custa do preparo recursal n o Ju ízo
Adjunto, e caberia a Secretaria fazer o levantamento, já não recebendo gratificações, TRABALHANDO DE GRAÇA, será
correto que até os procedimentos retroativos
caberá fazer o levantamento ao Funrejus gostaria de providências.

E.M.V.

EXTRAJUDICIAL

para maiores discussões.
Neste momento, de tanto in
sistir e com a mudança da cú
pula diretiva do Tribunal que
analisou melhor as leis, foi cri
ada uma comissão de trabalho
com representação da Entida
de de classe dos trabalhadores
para fazer as mudanças neces
sárias. Por isso é importante que
os trabalhadores do Judiciário
fiquem atentos e mobilizados,
para auxiliar o Sindicato no tra
balho da comissão que vai alte
rar essas leis, buscando que
elas, realmente representem a
solução para parte das questões
que atingem o judiciário
paranaense.

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;

Quero agradecê-los, pelo
dinamismo e excelente
empenho de toda a equipe do Sindijus-PR, em
prol dos Aposentados do
Extra. Que Deus, em sua
infinita bondade, os recompen se com m ui ta
saúde, sucesso e plena realização de seus projetos
de vida. Bem sabemos, o
quan to f oi árdua essa
luta. Mas, graças a Deus,
e ao grande trabalho de
você s, ve n cemos mai s
essa etapa.

K.K.

LUTA

É isso ai companheiros de
lutas. Pois fico indignada quando ouço nos jornais onde cada dia descobre mais corrupções. O
Brasil de ve começa r a

passar a limpo começando pelas câmaras de vere ad ore s. E du car e sse
povo que quer fazer carreira políti ca chega de
tan ta fe sta com nosso
dinheiro suado. Pois, tem
momentos que tenho vergonha de ser brasileira.
Ava n te , lu t ar s emp r e ,
desistir nunca.

D.G.O.

ESTRUTURA

Gostaria que o Sindijus nos
ajudasse junto a Presidência do TJ no sentido de
estruturar com mais servidores as Turmas Recursais. Somos 13 servidores
para atender todo o Estado do Paraná.

E.D.

EXTINÇÃO

Su gi ro a r e v i são da
e x tin ção dos ca rgo s,
também há uma distinção entre os cargos de
Técnico Judiciário e Técnico de Secretaria, pois
enquanto os Técnicos Judiciários, tem a maior
parte do salário com gratificações, o que eu acho
injusto, nós, Técnicos de
Secretaria, não podemos
ser supervisor, ou ser oficial de justiça designado,
e n tão est as d iss ip ar idades teriam que ser sanadas.

J.A.B.

As cartas não refletem a opinião do Jornal.
As
idéias 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.
Editores Responsáveis (fotos, diagramação e edição)
Gustavo Henrique Vidal - jornalista profissional diplomado - MTb 5928-PR
Pâmela Mendes Leony - jornalista profissional diplomada - MTb 5480-PR
Ilustrações
Simon Taylor
Impressão
Jornal do Estado/Tiragem 5.500
Edição final às 20 horas do dia 11 de agosto de 2011.
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TRABALHOS em grupo destacaram busca de soluções para dificuldades da classe

Documento com as propostas da classe será encaminhada ao Tribunal de Justiça
Gustavo Henrique Vidal

Encontro discutiu os problemas enfrentados pelos servidores

conteceu em julho, o I Encon
tro dos Analistas do Judiciário
do Paraná, na sede campestre
do SindijusPR. A atividade foi
promovida pelo Sindicato e contou
com a participação de representantes
de várias regiões do Estado, como de
Foz do Iguaçu, Umuarama, Jacarezinho,
Guarapuava, Goioerê, Curitiba e região
metropolitana.
A mobilização surgiu da necessida
de de debater e apresentar soluções
para vários problemas encontrados pe
los mais de 150 analistas que já fazem
parte do quadro do Judiciário. As mai
ores preocupações são com as condi
ções de trabalho e a valorização salari
al, pois está ocorrendo o mesmo pro
blema que se deu com os exauxiliares
administrativos. Na ocasião, o TJ cha
mava o servidor para assumir e quan
do ele tomava conhecimento das con
dições de trabalho e da remuneração
oferecida, prefiria desistir da vaga e
continuar estudando para outros con
cursos.
Segundo José Roberto Pereira, co
ordenadorgeral do SindijusPR, é o que

já começou acontecer com os analistas.
Os problemas que os servidores encon
tram no local de trabalho são muitos,
assim precisamos debater para encon
trar soluções para que a desmotivação
não tome conta dos servidores recém
contratados. José Roberto diz que, a
partir das conclusões do Encontro está
sendo elaborado um documento que
será encaminhado à administração.
Para uma das servidoras que parti
cipou da atividade é necessário refle
tir sobre o papel do analista e
relembrou o que previa o edital do
concurso que dizia que “o analista ju
diciário é incumbido de exercer ativi
dades de planejamento, organização,
coordenação, supervisão, assesso
ramento...”, mas na prática não é bem
assim que está acontecendo. Para ela,
o objetivo maior do analista é dar a
soma certa à justiça, atender a socieda
de com capacidade e preparação, por
isso precisamos ser valorizados e refle
tirmos sobre qual é o papel do analista
junto à população.
Nos trabalhos em grupo realizados,
os analistas apontaram dificuldades e

problemas específicos que serão en
tregues nos próximos dias ao Tribunal
de Justiça (TJ). Entre as várias ques
tões aprovadas, os servidores disseram
que há necessidade de o Tribunal ela
borar um manual com padrões de pro
cedimentos. Dizem que hoje cada se
cretaria realiza atos de maneira dife
rente. Reivindicam ainda ações para
impedir que o assédio moral aumente
nas secretarias. Já em relação aos salá
rios, pedem que a Gratificação de Ati
vidade Judiciária seja incorporada aos
vencimentos. Seria uma solução para

O Sindijus-PR realizará no dia
20 de agosto o I Encontro dos
Técnicos do Poder Judiciário do
Paraná. O Encontro acontecerá
a partir das 9 horas, na sede
campestre do Sindicato, localizada na Rua Prof essor Albe rto
Pie kas n º 92, e m Almirante
Tamandaré.
Um dos assuntos principais a
serem debatidos é em relação às
dificuldades nos locais de trabalho,
as distorções salariais e pagamento de gratificações. A partir das
conclusões será elaborado um documento elencando as reivindicações dos técnicos pedindo providências o qual será encaminhado
ao TJ.
As inscrições para o I Encontro dos Técnicos devem ser feitas pe lo e-mai l jen nife r
@sindijuspr.org.br ou pessoalmente no Sindijus-PR.

resolver o problema da insegurança sa
larial, uma vez que 50% do salário é
composto pela gratificação.
No entanto, o maior problema reve
lado foi a respeito da falta de funcioná
rios. Mesmo sendo recém criadas, mui
tas secretarias já sentem a falta de nú
mero ideal de servidores para atendi
mento ao público. Os analistas aprova
ram ainda a realização de um novo en
contro, dentro de três meses, para ava
liar as ações implementadas pelo Tri
bunal para resolver os problemas apon
tados.

PROGRAMAÇÃO
-> 8h00 – Café da manhã
-> 9h00 – Credenciamento e apresentação
-> 10h00 – Dieese – Cid Cordeiro
(Análise econômica do Estado)
-> 10h30 – Debate
-> 11h00 – Apresentação das alterações das leis 16023 e 16024 com
o advogado Ludimar Rafanhim
-> 11h30 – Debate
-> 12h30 – Almoço
-> 13h30 – Apresentação das propostas encaminhadas ai TJ
-> 14h00 – Atividades em grupo sobre Carreira e os problemas e dificuldades nos locais de trabalho
-> 15h30 – Aprovação dos relatórios entregues pelos grupos e encaminhamentos
-> 16h30 – Encerramento com
coffee break
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DE FORMA clara e transparente, servidores analisaram a prestação

Os servidores na Assembleia
Geral autorizaram o Sindijus-PR
a entrar com pedido de pagamento da Gratificação de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva (TIDE) administrativa ou judicialmente a todos que não receberam a gratificação. O coordenador-geral do Sindicato, José
Roberto, informou que o primeiro ponto da pauta se tratava,
apenas, de pedir autorização da
Assembleia Geral para que o Sindicato continue com o pedido administrativo da TIDE junto ao Tribunal de Justiça (TJ).
José Roberto disse ainda que,
o pedido já foi protocolado, mas
o TJ deu um despacho para que
o Sindijus-PR apresente essa autorização, juntando cópia da ata
da Assembleia Geral, da ata de
posse da atual diretoria e ainda,
a relação de filiados à Entidade.
O pedido de autorização aprova-

do pela Assembleia se estende
também para que o Sindicato ingresse com ação judicial, caso o
pedido administrativo seja indeferido pelo TJ. A proposta foi
aprovada por unanimidade.
Outro pedido encaminhado e
aprovado pela Assembleia foi a
favor da luta para o reconhecimento do trabalho dos Contadores e Avaliadores dos Juizados
Especiais, pois eles não recebem
nenhuma gratificação ou auxílio
para realizarem seu trabalho.
Este setor, na maioria das vezes, exerce atividade em locais
externos ao Fórum e tem que
utilizar veículo próprio, custeado pelos próprios servidores.
José Roberto lembrou que a
deliberação de entrar com o pedido da TIDE e os itens da pauta
de reivindicações foram aprovados pela categoria na 14ª Plenária Estadual.
Fotos: Pâmela Leony

SindijusPR quer isonomia na concessão da TIDE

Servidores durante a votação da prestação de contas

No final do mês de julho, aconteceu a
Assembleia Geral do SindijusPR para
prestação de contas dos anos de 2009 e
2010. Para compor a mesa, o coordena
dorgeral do Sindicato José Roberto Pe
reira convidou o contador da entidade,
Aurélio Moreira e os membros do Con
selho Fiscal, Rosanna Ventura e Elísio Mar
ques.
José Roberto fez esclarecimentos sobre
as contas e como são elaborados os demons
trativos. Disse que o Conselho Fiscal, com
posto por cinco filiados, é eleito pela cate
goria e fiscaliza toda a vida financeira do
Sindicato e emite seu parecer. Em seguida
essas informações são apresentadas à dire
ção colegiada da entidade, que também
pode aprovar ou não as referidas contas.
Depois são apresentados para aprovação
pela Assembleia Geral. Rosanna Ventura,
que é presidente do Conselho Fiscal, fez a
leitura do parecer do conselho, sobre as
contas 2009, que recomendava sua aprova
ção.
José Roberto fez a apresentação das
contas aos presentes à Assembleia, pres

tou esclarecimentos às dúvidas levanta
das e colocou em votação, primeiro, as
contas de 2009. A Assembleia aprovou por
maioria, com apenas duas abstenções.
Em seguida iniciou a apresentação e
discussão das contas de 2010. Elísio, mem
bro do conselho fiscal, leu o parecer do
conselho que era pela aprovação das con
tas. José Roberto, então, coordenou a de
monstração das contas de 2010 à plenária.
Foram apresentadas as receitas e despesas
num telão instalado no local. As informa
ções puderam ser acompanhadas pelos pre
sentes detalhadamente. Após a exposição,
o coordenador da mesa colocou em vota
ção as contas de 2010, que foi aprovada
por unanimidade pelos servidores que par
ticipavam da Assembleia Geral.
Cabe destacar que tanto os membros
do conselho fiscal, quanto os servidores
que acompanharam a demonstração das
contas, elogiaram a forma clara e trans
parente com que foi realizada, com des
taque ao trabalho realizado pelas funcio
nárias do setor financeiro da entidade e
pelo contador do Sindicato.
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COMISSÃO vai discutir mudanças nas leis 16023 e 16024

PEDIDO VALE-CRECHE
Os diretores do Sindijus-PR, Edson Fernando, Edson Prado e
Maria Dulcineia protocolaram no dia 28 de julho um requerimento no Tribunal de Justiça (TJ) para a concessão do Vale
Creche a todos os servidores do Poder Judiciário do Paraná. O
Sindicato pede a concessão de R$ 400,00 reais aos servidores
que tenham filhos em idade para frequentar creches.

or determinação do pre
sidente do Tribunal de
Justiça, Miguel Kfouri
Neto foi criada uma co
missão designada para estudar
alterações à respeito das Leis
nº 16.023/2008 e 16.024/2009.
Para compor a comissão repre
sentando a categoria, a dire
ção do SindijusPR indicou seu
coordenadorgeral
José
Roberto Pereira, que já fez par
te da comissão que apresentou
soluções para resolver a ques
tão das relotações. Para José
Roberto “foram as Leis 16023
e 16024 que provocaram pro
fundas alterações nos cargos
do 1º grau do Poder Judiciá
rio e atacaram direitos dos ser
vidores mais antigos do Judi
ciário, quando diversos cargos
foram colocados em extinção,
e com a criação das novas car
reiras outros problemas foram
criados com salários compos
tos de boa parte por gratifica
ções”.
O coordenadorgeral do
SindijusPR, José Roberto, e o
secretáriogeral, Mário Cândi
do de Oliveira, apresentaram
na terçafeira passada (9) ao
assessor da Secretaria do TJ,
Alberto Koji, uma extensa pau
ta de sugestões para a Comis
são analisar. Segundo José
Roberto, o documento foi sis
tematizado pelo Sindicato e
entregue à Comissão, na pri
meira reunião que aconteceu
dia 12. Para o SindijusPR, a co
missão será responsável por re
solver diversos problemas dos
servidores, criados após a

extinção dos cargos e a institui
ção do Estatuto.
José Roberto diz que os ser
vidores devem continuar envi
ando as sugestões para altera
ções nas leis mencionadas. E aler
ta, os que tiverem interesse em
sugerir mudanças e ainda não
encaminharam seus pedidos,
deverão fazêlo o mais rápido
possível via email (consci
enciaeluta@sindijuspr.org.br).
O Departamento Jurídico do
SindijusPR também está estu
dando propostas que serão apre
sentas à Comissão.
AUXÍLIO SAÚDE
Frederico informou que já exis
tem estudos jurídicos e econô
micos, determinados pela Pre
sidência do TJ. O levantamento
aponta para valores diferencia
dos para os servidores, levando
se em conta a faixa etária de cada
um e citou alguns exemplos: R$
180,00 para faixa etária de 25 a
30 anos; R$ 220,00 de 30 a 35
anos; R$ 250,00 de 35 a 40
anos; R$ 300,00 de 40 a 45 anos;
R$ 400,00 de 45 a 50 anos, fi
cando claro que são valores ain
da não confirmados, pois devem
ser analisados e aprovados pelo
Presidente, e dependem de or
çamento. Mais, o presidente
pretende fazer a extensão de
pagamento aos cônjuges e apo
sentados.
COMISSÃO DE BANCOS
Frederico disse que vai fazer
contato para obter mais informa
ções, mas sabe que o Edital para
Abertura de Licitação está sen

do concluído. Acredita que isso
deve ocorrer nos próximos dias.

POSSE PARANAPREVIDÊNCIA

URV
O pedido do SindijusPR para
antecipação de parcelas da URV
depende das finanças do Esta
do. Por enquanto a arrecadação
do Estado não teve o desempe
nho esperado. Continua a garan
tia do pagamento de uma par
cela por mês.
SECRETARIA DO TJ
A questão das progressões dos ex
auxiliares administrativos e outros
servidores, conforme contato na
Secretaria do TJ, o SindijusPR foi
informado de que os estudos já
foram concluídos, inclusive com
impacto financeiro. Deve ser
apresentando ao presidente um
parecer normativo que resolve
ria a situação de todos que cum
priram o estágio probatório. A
Secretaria pretende publicar esse
parecer nos próximos dias.
GRATIFICAÇÕES
SindijusPR cobrou resposta da
Secretaria a respeito da regula
mentação das gratificações pre
vistas pelo Plano de Cargos e
Salários (plantão judiciário, di
reção do fórum, fundo rotativo,
qualificação funcional, tribunal
do júri). A Secretaria disse que
os levantamentos continuam e
que não há prazo para apresen
tar uma proposta oficial da ad
ministração. No entanto, no dia
12 de agosto o TJ entregará ao
Sindicato a resposta da admi
nistração as reivindicações das
equipes do SAI e da VEP.

Aconteceu no final de julho, a posse dos representantes dos
servidores públicos como componentes dos conselhos da
Paranaprevidência. As eleições foram coordenadas pelo Fórum
das Entidades Sindicais do Paraná (FES), que congrega os
sindicatos de servidores públicos. De acordo com a Lei 12398/
98, o mandato dos empossados é de seis anos. Tomaram
posse os representantes no Conselho Fiscal, sendo eles: José
Maria de Oliveira (titular) e Nelson Martins Garcia (suplente), e do Co nselho de Adm inis tração: Heitor Rubens
Raimundo, titular e Mário César Monteiro, suplente, que representam os servidores ativos; e Vilma Terezinha de Souza
Pinto, titular e Cesar Conrado de Souza Neto, suplente, representam os servidores aposentados. Cesar Conrado é servidor aposentado do Poder Judiciário e diretor do SindijusPR. David Machado, da direção executiva do Sindijus-PR,
parabeniza os empossados e ressalta a importância de termos um representante da categoria junto ao Conselho de
Administração da Paranaprevidência, mas ressalta que a representação é de todo conjunto de servidores do Estado.

NOVOS SERVIDORES
Aproveitando o curso de formação para os Técnicos Judiciários em atividade externa, ou seja, na função de Oficial de
Justiça, realizado na sede da Escola dos Servidores do Poder
Judiciário (Eseje), no início de agosto, o Sindijus-PR juntamente com Assojepar foram conversar com os novos técnicos sobre o papel do Sindicato, o que faz para ajudar o servidor e convidá-los a se filiarem. E também falaram um pouco
à respeito da função de um Oficial de Justiça. Segundo José
Roberto, coordenador-geral do Sindijus, o sindicato foi criado para os servidores e, portanto, é inadmissível que seja
alimentada a idéia de que o sindicato sozinho é capaz de
promover a conquista dos direitos esperados por todos. “Para
isso, faz-se necessário a participação de toda categoria, para
que juntos possamos lutar pelos direitos, conscientizandoos de sua real função dentro do contexto social de seu local
de trabalho e para a sociedade”, ressaltou.
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EQUÍVOCO juiz determinou a prescrição das ações
REAJUSTE PENSIONISTAS
A promessa de que a Paranaprevidência iria implantar o reajuste para todas as viúvas que se tornaram pensionistas do Foro
Extrajudicial até 2004 não se concretizou. Segundo o secretário-geral do Sindijus-PR, Mário Cândido de Oliveira, a alegação
dessa vez, é de que o setor da folha de pagamento do órgão
recebeu as informações após o fechamento da folha. A afirmação agora é de que todas as pensionistas que não tiveram o
reajuste implantado em julho vão receber seus salários em agosto, com o percentual de 36,8%, mais a parcela de julho. Mário
Cândido lamenta o que ocorreu, pois com a informação obtida
de que todas que se tornaram pensionistas até 2004 receberiam
os reajustes em julho fez com que muitas assumissem compromissos que não puderam ser honrados.

FERIADO DA INDEPENDÊNCIA
Por meio do Decreto Judiciário, o Tribunal de Justiça (TJ)
antecipou nas repartições forenses do Estado e, facultativamente, no Foro Extrajudicial, o feriado alusivo ao Dia da Justiça, fundamentado no Decreto Judiciário 967/2010. Pela publicação, o feriado normalmente comemorado no dia 8 de dezembro foi antecipado para o dia 9 de setembro. Porém, por
solicitação de muitos servidores do interior do Estado, o
Sindijus-PR pediu ao TJ que fosse decretado ponto facultativo no dia 08 de setembro em todas as unidades do Judiciário. Assim, os servidores do interior também poderiam ser
beneficiados com o feriado prolongado, uma vez que não estava previsto recesso no dia 08 de setembro para os do interior. Já na Capital é feriado municipal, em virtude do Dia da
Padroeira da Cidade. No entanto em julho veio a surpresa, o
Tribunal não atendeu ao pedido do Sindicato e retificou o
Decreto Judiciário nº 443/2011, dizendo que a antecipação
do “Dia da Justiça – de 8 de dezembro só vale para o Município de Curitiba, mantendo nas demais unidades o feriado do
dia 08 de dezembro já previsto no Decreto nº 967/2010.”

GREVE DOS JUÍZES
O adiamento do reajuste dos salários dos juízes para 2012
provocou reação negativa por parte da Associação dos Juízes
Federais do Brasil. O posicionamento “pode lamentavelmente
precipitar uma nova paralisação ou greve geral da categoria”,
informou Gabriel Wedy, presidente da entidade. A classe questiona a demora do Congresso Nacional em votar o projeto que
repõe parcialmente as perdas inflacionárias dos juízes, em
14,79%. Uma assembleia deve acontecer no dia 17 de agosto,
quando irão decidir pela paralisação ou pela greve. A diretoria
deve encaminhar proposta de votação na assembleia pelo Dia
Nacional de Mobilização pela Valorização da Magistratura e Ministério Público, que será no dia 21 de setembro conforme
acertado com as demais entidades classe.

CNJ QUER RETIRAR ARMAS DOS FÓRUNS
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) vai fechar convênio com os
ministérios da Defesa e da Justiça para transferir ao Exército as
armas guardadas nos fóruns. Essa medida regulamentará o encaminhamento das armas e munições em seu poder ao Comando do
Exército para destruição. A medida será a contribuição do Poder
Judiciário para a Campanha Nacional do Desarmamento 2011. De
acordo com levantamento realizado pelo CNJ, há 755 mil armas
guardadas nos fóruns da justiça. Só poderão ser mantidas em
poder do fórum ou tribunal armas que forem imprescindíveis ao
processo. Mesmo assim, será preciso despacho judicial.

Advogado do Sindicato explicou aos servidores, na Assembleia Geral,
o engano que induziu ao erro o juiz da 3ª Vara da Fazenda
SindijusPR protocolou
no último dia 18 dois
Embargos de Declara
ção. Os recursos con
testam decisão do juízo da 3ª
Vara da Fazenda Pública que
declarou prescrição em duas
ações que tratam dos pre
catórios dos servidores. Por
este motivo, o advogado Dani
el Godoy Júnior compareceu,
a pedido da direção do Sindi
cato, na Assembleia Geral e fa
lou da sentença no processo
dos servidores que não assina
ram os acordos.
Os servidores tiveram a
oportunidade de esclarecer
suas dúvidas em relação à po
lêmica sobre a prescrição de
cretada pelo juízo da 3ª Vara
da Fazenda em duas ações de
interesse dos servidores. O
Godoy voltou a afirmar que o
juiz foi induzido em erro pela
malícia do Estado. O réu pe
diu a prescrição, mas escon
deu pontos fundamentais do
processo. Dentre esses pontos,
o advogado destacou a carta de
sentença que foi retirada do
Cartório pelos advogados do
Estado e não foi devolvida ain
da. Essa carta se refere ao di
reito dos servidores em rece
ber seus créditos e também
define o índice de reajuste e
os cálculos dos atrasados.
Daniel lembrou ainda, que
o processo só terminou em
2008 (transitou em julgado),
portanto a prescrição só se da

Pâmela Leony

Daniel Godoy fala aos servidores durante a Assembleia Geral

ria em 2013. O advogado ain
da disse que recorreu da de
cisão ao próprio juízo (embar
gos de declaração). Neste re
curso ele falou do equívoco
ocorrido, juntou os documen
tos necessários para comprovar
suas afirmações e está aguar
dando a decisão. Esclareceu
que, mesmo que o juízo da 3ª
Vara da Fazenda não reconhe
ça as alegações do Sindicato,
ainda existe o recurso de ape
lação que será proposto dire
tamente no Tribunal de Justi
ça. Portanto, disse o processo
não está perdido como alguns
andam dizendo por aí.
Godoy esclareceu ainda
que, o recurso do Estado atin
giu apenas aqueles que não as
sinaram os acordos, mas que
provavelmente tentarão a mes
ma manobra nos outros pro
cessos, por exemplo, na exe

cução daqueles servidores que
assinaram os acordos. Mas pe
diu tranquilidade a todos, afir
mando que não há prescrição
nesses processos e que o jurí
dico do Sindicato está prepa
rado para derrubar mais esse
recurso do Estado. “Entendo
que o Estado quer, apenas, pro
longar o andamento dos pro
cessos”, enfatizou.
Em seus argumentos, o ad
vogado do Sindicato Daniel
Godoy Júnior, pede a anulação
da decisão, junto com a prova
de que os advogados do Esta
do retiraram um dos processos
do cartório (a Carta de Senten
ça) em 18/11/2010 e até hoje
não devolveram. Além desses
Embargos Declaratórios, o
SindijusPR já está preparando
o recurso de apelação que vai
ser julgado pelo Tribunal de
Justiça.
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Encontro aconteceu em Belo Horizonte e reuniu também o Coletico Jurídico; Conseju Nacional será em novembro
Fenajud

Pauta nacional será debatida no congresso, em novembro

Encontro Nacional da
Fenajud que aconte
ceu de 03 a 06 de agos
to em Belo Horizonte,
tratou de temas importantes que
estão na pauta dos trabalhado
res do Judiciário brasileiro. En
tre eles a importância da apro
vação da PEC 190/07, o debate
sobre a criação do estatuto dos
servidores do Judiciário e a jor
nada de trabalho. No entanto, a
preocupação com a saúde do
trabalhador, em virtude da im
Gustavo Henrique Vidal

plantação do processo eletrôni
co foi um dos pontos que mais
chamou a atenção do encontro.
Segundo David Machado, da
direção do SindijusPR, esta é uma
realidade que não tem volta, po
rém, é necessário políticas de pro
teção aos trabalhadores para en
frentar essa nova realidade. “Se
não forem tomadas medidas na
proporção do problema o resulta
do pode ser que números cada
vez maiores de servidores se apo
sentem cada vez mais cedo e por

invalidez”, enfatizou. David e
Eduardo Bittencourt de Paula, os
representantes do SindijusPR no
evento, destacaram atenção aos
debates sobre reposição das per
das salariais nos estados, recons
trução do Coletivo Jurídico da
Fenajud, regulamentação, pelo
Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), de regras que protejam os
servidores contra o Assédio Moral,
Direito de Greve, Ética e Moral
dos Magistrados, horário de fun
cionamento dos Tribunais (Reso

lução 88 do CNJ), o sistema de
metas do CNJ e a virtualizacão de
processos.
No último dia, foram elen
cadas questões que afetam a cate
goria de forma geral tais como: a
implementação do Processo Ele
trônico. Nos debates se destaca
ram o aumento das doenças rela
cionadas como LER, DORT, de
pressão, problemas de visão, en
xaqueca e outras relacionadas em
virtude a virtualização.
As servidoras Maria de Fáti
ma da Silva (SindJustiçaGO) e
Joyce Kelly Martins, do Tribu
nal de Minas (TJMG), ambas
atuam na implantação do siste
ma de digitalização, criticaram
a ausência de um projeto de
preparação da categoria para a
digitalização. Alertaram para os
riscos de redução ou extinção
de cargos, a inexistência de nor
mas (leis) específicas sobre o
trabalho digitalizado no âmbi
to da Justiça e a falta de mobili
ário de acordo com a nova rea
lidade. E falaram que os sindi
catos devem ficar atentos para
a imposição de “metas” desu

manas.
X CONGRESSO DA
FENAJUD
No encontro foi discutido so
bre o X Congresso Lati
noamericano de Trabalhadores
do Judiciário, que vai ser reali
zado de 28 a 30 de setembro, em
Brasília e, também, sobre o VIII
Congresso da Fenajud ( VIII
CONSEJU) que será realizado
entre os dias 10 e 12 de novem
bro, em Maceió, no Estado de
Alagoas. O tema aprovado é
“Fenajud Forte e Representativa
 os trabalhadores do judiciário
construindo uma nova justiça”.
Entre os principais temas que
serão debatidos estão a
precarização dos serviços, a
essencialidade do serviço públi
co, a virtualização e as novas for
mas de relação de trabalho, a
democratização do judiciário, o
acesso à justiça, além da reforma
estatutária, eleições da nova di
reção e a prestação de contas da
gestão atual.
O Encontro segue até ama
nhã com a reunião do Coletivo
Jurídico da Fenajud.

Depois de três dias de debates, os participantes do IV Conseju deliberaram por
diversas ações nas lutas dos trabalhadores do Judiciário. Entre elas, a reposição de 12%
que tramita no Legislativo. Os temas trataram da filiação a Fenajud, assedio moral,
PEC 190/07, a virtualização do TJRS, plano de lutas dos trabalhadores, entre outros.
As mobilizações dos servidores vão pressionar a aprovação do projeto de reajuste. Os
trabalhadores também querem que o TJ-RS encaminhe o Projeto de Lei com instituição
da data base ainda este ano. Além da participação da categoria, o Congresso contou
com convidados de outros Judiciários estaduais. O Sindijus-PR, representado pelo coordenador-geral, José Roberto Pereira acompanhou todas as discussões da plenária que
deliberou por fortalecer a luta pela PEC 190 e aprovou a filiação à Fenajud. Outras
ações serão realizadas para alterar o auxílio refeição, com extensão nas licenças e para
os aposentados. Os trabalhadores também vão exigir a melhoria nos equipamentos e
que TJ passe a ressarcir as despesas.
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TRIBUNAL vai transferir secretarias criminais, cíveis e da fazenda
16 de agosto

s servidores dos Juizados
Criminais de Curitiba
estão preocupados com
a mudança das secretarias para um
prédio reformado na Av. Getúlio
Vargas. O Tribunal de Justiça
anunciou que vai transferir para
o edifício os Juizados Cíveis, Cri
minais e da Fazenda.
Segundo a proposta do TJ, os
andares serão distribuídos com a
área de atuação, no entanto, to
das as audiências serão nos 1º e
2º andares, unificando todos os
casos. “E aí está o problema. Mui
tas audiências envolvem pessoas
que cumprem penas e estarão
com a escolta policial. A própria
PM já alertou para os riscos que o
local vai oferecer para servidores
e a população”, disse um servidor.
Além das questões de seguran
ça, os servidores questionam a ne
cessidade da mudança dos Juizados
Criminais do atual local. Eles argu
mentam que o novo prédio vai
atender as necessidades das secre
tarias Cíveis e da Fazenda. Dizem
ainda que seria mais prudente a
manutenção dos Juizados Criminais
onde estão, garantindo a seguran
ça de servidores e da população.

“As preocupações da categoria
fazem sentido. É possível que
esses problemas se agravem
com o passar do tempo, com a
população assimilando a mu
dança”, afirma David Machado,
diretor do SindijusPR.
David defende ainda que
os investimentos do Tribunal
de Justiça deveriam ser desti
nados ao Centro Judiciário, no
bairro Ahú. “Até agora não há

Gustavo Henrique Vidal

nenhum novo encaminhamento
e os servidores não sabem quan
do o centro será construído. Es
sas reformas temporárias apenas
resolvem os problemas de ime
diato. Ao longo prazo, os proble
mas de estrutura vão se agravar”,
afirmou.
A quantidade de pessoas que
transitam pelas secretarias seria
outro ponto. Justos, os cartórios
recebem um movimento de cer

ca de duas mil pessoas por dia.
Para atender esse fluxo estão
disponíveis apenas dois eleva
dores, que suportam seis pes
soas por viagem.
Um exemplo das dificulda
des que serão enfrentadas é o
espaço físico, que não será sufi
ciente. Quando operavam jun
tos na Fernando Amaro, até
2009, os juizados Cíveis e Cri
minais tinham pouco mais de
5.800 m2 sem contar o estacio
namento para atendimento. No
novo prédio na Av. Getúlio
Vargas esse número diminui
para 5.600, incluindo o estaci
onamento. Outro problema le
vantado é quanto ao trânsito.
“Muitas vezes chegam 5, 6 via
turas da polícia juntas. Lá não
há espaço para todos os carros,
que terão que aguardar na rua,
atrapalhando o movimento, que
é pesado em horários de pico”,
sustentou um servidor.
“No passado, as reclamações
dos servidores quanto à estrutura
eram constantes. É possível que
nesse novo prédio os problemas
apareçam logo na instalação da
secretarias”, enfatizou David.

Os diretores do Sindijus-PR e Agentes de Limpeza se reuniram no dia 29 de julho, na sede do Sindicato para preparar
o III Encontro Estadual do setor, na qual ficou decidido que o
evento será realizado no Hotel Foz do Iguaçu, localizado na
Avenida Brasil nº 97, Centro. A atividade acontecerá nos dias
26 e 27 de agosto, em Foz do Iguaçu. Durante a reunião foram
definidos nomes das pessoas que serão convidadas para fazer as palestras, a programação do Encontro e modo de reembolso das despesas com transporte, serão divulgados em
breve pelo site. Segundo Ademir Aparecida Pinto (Cida), diretora do Sindijus-PR, os dois eventos anteriores aconteceram em Ponta Grossa e Maringá, quando ficou definido que
Foz do Iguaçu seria o local do III Encontro.

Em Francisco Beltrão
acontece o primeiro
Encontro Regional. A
idéia é ampliar o debate
com a sociedade sobre
a atuação da Justiça e
levar a discussão do 9º
Conseju para toda a
categoria.

20 de agosto
I Encontro dos Técnicos
que será realizado na
sede campestre do
Sindijus-PR, a partir das
9 horas.

26 de agosto
Acontece em Foz do
Iguaçu, nos dias 26 e 27
de agosto o 3º Encontro
das Agentes de Limpeza.

30 de agosto
Paralisação dos professores e funcionários de
escolas de todo o Estado
vão às ruas novamente,
para cobrar o devido
respeito à educação e
ao trabalho de toda a
categoria. A concentração será às 9 horas, na
Praça Santos Andrade,
de onde os educadores
sairão em caminhada
em direção ao Centro
Cívico.

28 de setembro
O X Congresso
Latinoamericano de
Trabalhadores do Judiciário será realizada nos
dias 28, 29 e 30 de
setembro, em Brasília.

31 de outubro
O Sindijus-PR realiza em
Londrina o 2º Encontro
Regional.
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