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Categoria aprova mobilizações
para ser ouvida pelo TJ
Plano de Carreira é um dos principais ítens da pauta de reivindicações
Gustavo Vidal

O impacto do processo
eletrônico no cotidiano
dos servidores
Gustavo Vidal

Mais de 120 servidores
das 156 comarcas
participaram da 16ª
Plenária Estadual

participação e o envolvimento dos servidores garantiu uma das
melhores atividades do Sindijus-PR nos últimos anos. Servidores
de todo Estado participaram da 16ª Plenária do Sindijus-PR, que
aconteceu em Curitiba, nos dias 26 e 27 de abril. O coordenadorgeral do Sindijus-PR, José Roberto disse que o grande número de servidores presentes representa a força da categoria. “Ver essa plenária lotada
de representantes de base e servidores indica o reforço necessário para
juntos construirmos novos mecanismos de luta para garantir uma melhor condição de trabalho, proporcionando um aperfeiçoamento dos
serviços prestados à população.”, afirmou.
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Categoria aprova mobilizações pela pauta de
reivindicações
s servidores do Judiciário do Paraná foram surpreendidos no início do
ano, com uma medida do novo
Presidente, que logo nos primeiro dias de sua gestão decretou a equiparação dos valores do
auxílio alimentação dos servidores ao dos magistrados. Uma
questão de igualdade. A atitude
demonstrou que ele compreende um dos fatores que mais geram insatisfação, que é o tratamento desigual. Em seu discurso de posse, afirmou que pretendia corrigir os salários no Judiciário, pois assim deixaria de
perder profissionais competentes para outras esferas da administração. Outra afirmação que
chamou a atenção dos servidores foi de que vai mandar fazer
um novo Plano de Carreiras.
Pois bem! Recentemente o presidente Clayton Camargo apro-

vou no Órgão Especial mensagem que manda incorporar parte da VPNI para alguns setores
da secretaria do Tribunal. A
medida corrige uma distorção
existente, porém beneficia parte dos servidores. Ao ser efetivada altera as tabelas de vencimentos, fazendo com que servidores que desempenham funções de mesmo nível de formação acadêmica e complexidade
tenham vencimentos diferenciados. Então vem a pergunta:
onde está a igualdade tão esperada no início da atual administração? Por outro lado, no primeiro grau, persiste a falta de
servidores e estrutura, falha que
vem sendo apontada há muito
tempo pelo Sindijus-PR. Essa realidade também foi constatada
pelo CNJ, já em 2009, mas que
ainda continua.
Por seu lado, o Sindijus-PR

realizou nos dias 26 e 27 de
abril, a sua 16ª. Plenária Estadual com o tema Valorização + condições de trabalho = Saúde do
Trabalhador. O evento contou
com lideranças de todas as regiões do Estado e também com representantes da Federação Nacional dos Servidores do Judiciário. Ao final foi aprovado o plano de lutas e de ação sindical
para 2013. A categoria definiu
caminhos que devem mobilizar
todos os servidores a fim de conquistar a pauta de reivindicações, cujo primeiro item é o Plano de Carreiras. Foi consenso
também, que a categoria precisa ser ouvida. Embora a nova administração do Judiciário tenha
assumido em 1º de fevereiro, até
agora o Sindicato não foi recebido pelo novo presidente. É
grande a expectativa dos servidores.

DÚVIDA
Como ficou a questão dos
Tecnicos de Secretaria que
querem
ser
Técnicos
Cumpridores de Mandados? E
Como está e negociação para
o TJ pagar o adicional de
aperfeiçoamento?

J.L.G.T.

RESPOSTA
O Sindijus-PR permanece com
a transformação dos cargos na
pauta. Assim também, a questão do adicional de qualificação, listada na relação de
assuntos que enviamos ao
novo presidente com a solicitação de audiência. Contávamos com a aprovação dessa
transformação no ano passado, mas que por razões não
exatamente conhecidas, não
foi aprovada. Esperamos que
o TJ retome a discussão e resolva as pendências. A Lei
16748/2010 já prevê a gratificação por qualificação, embora nossa proposta fosse defender como Adicional.
Estamos insistindo pela marcação de uma data na agenda
do presidente, quando poderemos saber a forma de diálogo, nesses e em outros assuntos.

DIREÇÃO
ESCLARECIMENTO
Estou em duvida e gostaria de
esclarecimento: a minha esposa pretende fazer o concurso para professor do estado
do PR para o município de
Telêmaco Borba (instância intermediária do TJ). Eu sou

lotado em instância final
(Toledo), ela assumindo tenho
direito a remoção ou preciso
de autorização de juiz (ou outro superior)?
Aguardo resposta

D.G.
RESPOSTA
O fato de a esposa ser aprovada em concurso público em
outra cidade não gera ao seu
marido o direito a transferência, pois tem sido entendido
que a pessoa já fez o concurso sabendo que era em outro
local. Diferente seria se tivesse sido transferida compulsoriamente. Para eventual transferência deverá se sujeitar às
regras normais.
O que existe para os professores é a denominada ordem
de serviços que, por meio
dela, o professor acaba sendo
transferido para outro município. Nesse caso enfrenta-se o
mesmo obstáculo que os servidores do Poder Judiciário
enfrentam, pois uma pessoa
pode ter feito o concurso para
um núcleo menos concorrido e
depois pedir transferência
para outro onde à concorrência foi maior. No caso do Poder Judiciário, classificados
nas regiões mais concorridas
impetraram mandado de segurança em razão das transferências.
Por cautela seria melhor fazer
o concurso na cidade onde
vocês moram.

ADVOGADO DO SINDIJUSPR, LUDIMAR RAFANHIM

As opiniões expostas pelas cartas não refletem a opinião do jornal.
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ATIVIDADE em Cascavel também decretou Estado de Alerta

Pâmela Mendes Leony

III Encontro dos Oficiais de Justiça vai
intensificar reuniões com servidores
ções de vida e trabalho. Dentre os assuntos
está a criação da Central de Mandados.
Em grupos, de oficiais e de técnicos
designados, os trabalhadores apontaram
a necessidade de estabelecer volume razoável de trabalho.
No final do Encontro foi aprovado trabalho conjunto entre oficiais e técnicos
designados e pontos que devem estar na
pauta de reivindicação deste ano. Decidiram intensificar as reuniões para
conscientizar a classe e deixar, todos, em
Estado de Alerta. Irão lutar também pela
criação e incorporação da Gratificação Atividade Externa (GAE) semelhante ao sistema da Justiça Federal. Reivindicar que
a indenização de transporte leve em conta valores condizentes com a necessidade para o desempenho do serviço e pela
Aposentadoria Especial, como reconhecimento da atividade de risco. Essas e
outras propostas serão reunidas num
documento que será encaminhado ao
Tribunal de Justiça.
Os participantes finalizaram os debates afirmando que querem lutar para
melhorar imagem do oficial perante o
judiciário e principalmente, frente à sociedade.

Coletivo Jurídico da Fenajud se
reuniu em Curitiba
Pâmela Mendes Leony

os dias 12 e 13 de abril, em Cascavel-PR, aconteceu o III Encontro dos Oficiais de Justiça e designados e contou com a participação de
quase 100 servidores de todas as regiões
do Estado. A abertura foi realizada no Tribunal do Júri com as presenças do presidente da Assojepar Ernaldo Melek e do
coordenador-geral do Sindijus-PR José
Roberto Pereira.
O principal objetivo das entidades,
organizadoras do evento, é discutir os problemas enfrentados nos locais de trabalho.
A ideia é buscar solução das dificuldades
que atingem a categoria. “Queremos discutir com os oficiais de justiça e técnicos
designados para encontrar meios de resolver os problemas”, diz José Roberto.
A oficial de justiça da comarca de
Toledo, Mary Deilor Bogoni que é filiada
do Sindijus-PR e associada da Assojepar,
disse que acredita que devemos trabalhar em conjunto para lutarmos pelos
nossos direitos e para termos uma
representatividade forte perante o Tribunal de Justiça.
Dando continuidade ao Encontro no
Clube da Justiça, os servidores debateram
sobre o futuro da classe – melhores condi-

Entre os dias 25 e 26 de abril, O Sindijus-PR sediou na capital
Paranaense a IX edição do Coletivo Jurídico da Federação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário nos Estados (Fenajud). A
atividade teve inicio na tarde de quinta-feira (25) e contou a
participação de cerca de 40 advogados e diretores jurídicos sindicais de todo País. Na abertura do Coletivo usaram da palavra
o diretor jurídico da Fenajud, Wagner Ferreira; o presidente da
Federação, Valter Assis Macedo; e o representante do SindijusPR, o diretor Mário Cândido de Oliveira. A pauta deste encontro
foi em torno das discussões sobre o “Novo posicionamento do
STF em Mandados de Injunção”, “Aposentadoria Especial”, “Negociação Coletiva e Regulamentação da Convenção 151 da OIT”,
“Proteção jurídica à saúde do trabalhador e o Processo Eletrônico”, entre outros assuntos.
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16ª PLENÁRIA reuniu trabalhadores da capital e do interior do estado

Servidores aprovam planos de luta
e ação sindical para 2013
Gustavo Vidal

participação e o
envolvimento dos servidores garantiu uma das
melhores atividades do SindijusPR nos últimos anos. Mais de 120
servidores participaram da 16ª Plenária Estadual do Sindijus-PR, que
aconteceu em Curitiba, nos dias
26 e 27 de abril. Durante a abertura da plenária, o coordenadorgeral do Sindijus-PR, José Roberto
disse que o grande número de servidores presentes representa a força da categoria. “Ver essa plenária
lotada de representantes de base
e servidores indica o reforço necessário para encaminharmos nossas lutas e reivindicações e juntos
construirmos novos mecanismos
de luta para garantir uma melhor
condição de trabalho para os servidores do judiciário paranaense,
proporcionando um aperfeiçoamento dos serviços prestados à população.”, afirmou.
As discussões das propostas
expostas na pauta de reivindicação da 16ª Plenária geraram
grande repercussão. Divididos
em grupos de trabalho, os participantes debateram sobre a valorização dos servidores e que
caminho tomar para conquistar
as reivindicações deste ano.
A Plenária foi considerada
produtiva pelos participantes. As
palestras colaboraram para que os
servidores definissem um rumo
para as campanhas do Sindicato.
A servidora de Astorga, Nubia
Hirata, disse que vem de uma
comarca que não é participativa
das atividades do Sindicato, e
veio pensando que seria uma
reunião informal, mas chegou
aqui se deparou com um gran-

de evento. Para Nubia, a organização da Plenária superou as
expectativas, palestras relevantes e esclarecedoras. “Eu tinha
uma visão diferente do Sindicato e da situação dos servidores,
e aqui tive a oportunidade de
trocar experiências, mudando a
minha opinião”, concluiu.
José Roberto falou que nesses encontros os servidores se
fortalecem e enriquecem o conhecimento”.
Encerrando a 16ª Plenária,
foram aprovadas as mobilizações
apresentadas aos participantes

para nortear o Plano de Luta e
Plano de Ação Sindical dos servidores para o ano de 2013, sendo uma delas: intensificar as visitas nos locais de trabalho para
verificar a real situação dos servidores.
Foi previamente marcada
uma nova Assembleia Geral para
o dia 24 de maio.
ASSEMBLEIA
A programação seguiu com a
Assembleia Geral Extraordinária
que analisou as propostas dos
servidores e aprovou por una-

nimidade todas as deliberações
tomadas na 16ª Plenária, sendo
o Plano de Lutas e Plano de Ação
Sindical de 2013.
FENAJUD
O presidente da Federação
Nacional dos Servidores do Judiciário nos Estados (Fenajud),
Valter Assis Macedo, após o encerramento do Coletivo Jurídico, acompanhou as palestras da
Plenária e reafirmou a necessidade de todos os sindicatos ampliarem as discussões sobre as
condições de trabalho com suas
Pâmela Mendes Leony

bases. “Senão tivermos os servidores unidos na luta, não será
possível fazer o contraponto e
as nossas reivindicações não
avançarão”, destacou.
Valter falou ainda sobre as lutas nacionais da categoria e lembrou que, recentemente, servidores de todos os estados estiveram
em Brasília para pressionar o Congresso a dar andamento à PEC 190,
que estabelece o estatuto do Judiciário. Para ele, a mobilização demonstrou que os servidores estão
prontos para a luta e para conquistarem seus direitos.
Por fim, Valter destacou que
a Fenajud é parte dos sindicatos filiados, entre eles o SindijusPR, os filiados devem utilizar a
Federação nas suas Lutas.
PALESTRAS
CONJUNTURA NACIONAL E
ESTADUAL
O historiador Vito Giannotti
e o assessor parlamentar Luis
Rosa foram os responsáveis por
orientar os servidores na avaliação do momento político, econômico e social.
Vito defendeu que é necessário sempre este tipo de trabalho para situar a luta dos servidores. “Porque a necessidade da
análise de conjuntura? Para sabermos os passos que queremos
dar neste ano e nos próximos,
após avaliação da situação política e a realidade econômica e
social. Assim, adequarmos nossas pautas”, afirmou.
Luis Rosa, assessor do deputado estadual Tadeu Veneri, falou sobre o momento complica-
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INCORPORAÇÃO DA GAJ

do do estado, já que o governo tem negado diversos
avanços aos servidores.
PREVIDÊNCIA E
APOSENTADORIA
ESPECIAL
O advogado do
Sindijus-PR, Ludimar
Rafanhim, esclareceu duvidas dos servidores sobre a
previdência, quais os direitos e que benefícios levam
os servidores para a aposentadoria. Ludimar ainda
explicou como funciona a
Paranaprevidência e as dificuldades de os aposentados e pensionistas receberem seus direitos.
Ludimar falou também
sobre a Regulamentação da
Aposentadoria Especial e
explicou sobre a situação
do Mandado de Injunção
(MI 1971) que aguarda decisão final no Supremo Tribunal Federal (STF), onde
o Sindicato e Assojepar pleiteiam o direito à aposenta-

doria especial para os oficiais de justiça e demais servidores com base na atividade de risco.
Segundo o advogado,
o STF entendeu que os servidores representados
pelo Sindijus-PR têm direito à aplicação das regras que valem para os trabalhadores da atividade
privada, pois no serviço
público ainda não existe
legislação sobre o assunto.
Ele lembrou ainda que a
lei reconhece direito à aposentadoria especial a todos
aqueles que exercem atividades em condições de
periculosidade e insalubres e a decisão diz que,
por não existir legislação
que regulamente aposentadoria especial aos servidores públicos, o Tribunal
de Justiça deve utilizar o
que dispõe o artigo 57, §
1º, da Lei 8213/91. “A decisão pode ser aplicada
imediatamente, pois qualGustavo Vidal

quer recurso que o Estado
utilize não suspende os
efeitos do julgado”,
complementou.
ORÇAMENTO DO
JUDICIÁRIO
O economista Cid
Cordeiro falou sobre a
mensagem do governador na Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) de
2014 – que retira da base
de cálculo o Fundo de
Participação do Estado
(FPE) – o que representaria uma redução de cerca de 200 milhões no orçamento do Tribunal de
Justiça.
Segundo o economista, hoje isso afetaria mais
as despesas flutuantes
(atrasados em geral, veículos, vales livros, URVs),
mas não afetaria, contudo, a data base de 2014.
“É preciso melhorar a
discussão dos gastos do
TJ, porque ele vem cri-

ando gastos fixos, como
a contratação de comissionados, sem previsão
para o futuro. Toda despesa nova tem que ser
sustentável”, conclui
Cid.
Conforme previsão do
economista o índice para
recompor os salários dos
servidores, na database de
1º de maio, é em torno de
7%. Esse percentual cobre
as perdas com a inflação
de 2012.
O debate teve grande
participação do público –
com várias perguntas –
inclusive a preocupação
que a redução proposta
pelo Governo afete a
contratação de novos servidores. “A carência de trabalhadores já é sentida em
todo Estado, em locais
onde o excesso de trabalho e pressão de metas,
beiram perigosamente à
prática do assédio moral,
e o corte orçamentário
pode piorar essa situação”, ponderou Rosanna
Ventura, diretora do
Sindijus-PR.
Para o diretor David
Machado, as palestras realizadas colaboraram para
que os servidores definissem o rumo para as campanhas do Sindicato e o
Plano de Luta e Ação Sindical.

Sancionado no dia 09 de abril o projeto 639/12 que
incorpora a Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ)
aos salários de quase 2000 servidores. Com a sanção surge a Lei 17532/2013 que torna a gratificação
parte integrante do vencimento básico dos técnicos
e analistas judiciários. A luta pela incorporação da
GAJ foi uma bandeira defendida pelo Sindijus-PR na
Comissão do Plano de Carreira durante todo o ano
passado. A elaboração do projeto de lei acabou se
baseando em diversos pedidos do Sindicato para que
os servidores recebessem os vencimentos com a gratificação incorporada. “É uma questão de justiça, já
que servidores de mesma função recebiam salário
base diferenciado”, explica José Roberto Pereira, coordenador-geral do Sindijus-PR.

SINDIJUS APOIA SERVIDORES/ATLETAS
O Sindijus-PR apoiou os servidores que participaram do Circuito Sesc Caminhada e Corrida de Rua
realizado em Foz do Iguaçu. O evento acontece em
todo o Estado e foi dividido em 21 etapas. As provas
tiveram os percursos com distâncias de 5km e 10km
para a corrida e 4km para a caminhada. O Circuito
tem como objetivo estimular a prática de esportes
dentro da comunidade e proporcionar um ambiente
de descontração e integração social. A grande final
irá acontecer no dia 1º de Dezembro em Curitiba.

URV APOSENTADOS E PENSIONISTAS
O Sindijus-PR também obteve informações sobre o
pagamento da URV e dos juros. Foi informado que
foram pagos todos os valores correspondentes aos
atrasados da URV (principal) para aposentados do
Fundo Previdenciário (Paranaprevidência). Dessa forma, concluiu-se o pagamento de todo o principal da
URV, para ativos e aposentados do TJ e do
Paranaprevidência. Restam poucas parcelas referentes ao pagamento dos juros de URV sendo que muitos servidores já tiveram as parcelas finalizadas. Com
o final próximo do pagamento dos valores atrasados
da URV e dos juros para ativos e aposentados, resta
uma importante pendência com relação aos valores
devidos às pensionistas. O Sindijus-PR continua os
esforços para convencer o TJ a resolver a questão
das pensionistas, que está entre os itens inclusos na
pauta para debate com a Presidência.
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SINDIJUS-PR MANIFESTA REPÚDIO À PEC 37
O Plenário da Câmara Federal deve votar em breve a Proposta
de Emenda à Constituição nº 37. O projeto, conhecido como
PEC da Impunidade, pretende tirar o poder de investigação
criminal dos Ministérios Públicos Estaduais e Federal, modificando a Constituição Brasileira. Na prática, se aprovada, a
emenda praticamente inviabilizará investigações contra o crime organizado, desvio de verbas, corrupção, abusos cometidos por agentes do Estado e violações de direitos humanos.
Os grandes escândalos sempre foram investigados e denunciados pelo Ministério Público, que atua em defesa da cidadania de forma independente. A PEC 37 atenta contra o regime
democrático, a cidadania e o Estado de Direito e pode impedir também que outros órgãos realizem investigações, como
a Receita Federal, a COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), o TCU (Tribunal de Contas da União), as
CPIs (Comissões Parlamentares de Inquérito), entre outros.
Em todo o mundo, apenas três países vedam a investigação
do MP: Quênia, Indonésia e Uganda.
A PEC 37 poderá ser votada em plenário pela Câmara dos Deputados a qualquer momento.
O Sindijus-PR se solidariza e manifesta repúdio à PEC 37 que
pretende tirar o poder de investigação do Ministério Público.
Segundo o coordenador-geral do Sindicato, José Roberto, a PEC
enfraquece o combate à criminalidade organizada e à
corrupção.

TJ CANCELA VACINAÇÃO NO INTERIOR
O Tribunal de Justiça informou no dia 11 de abril que a vacinação contra Gripe A e a Gripe Sazonal – Vacina Trivalente
está cancelada no interior do estado. Segundo o TJ, foram
entregues apenas 40% do total encomendado. Assim, em
Curitiba o número de vacinas também será reduzido. Apenas
os servidores que fizeram um cadastro prévio serão imunizados. O Departamento Médico do Tribunal recomenda que os
servidores busquem as unidades de saúde nas cidades, já que
não há previsão para que seja retomada a vacinação pelo TJ.

STF DETERMINA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS
O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que os Tribunais de Justiça (TJs) dos Estados e do Distrito
Federal “deem imediata continuidade aos pagamentos de
precatórios, na forma como já vinham realizando até a decisão
proferida pelo Supremo, em 14/03/2013, segundo a sistemática
vigente à época, respeitando-se a vinculação de receitas para
fins de quitação da dívida pública, sob pena de sequestro”. O
ministro determinou a expedição de ofício aos TJs do país informando sobre a decisão. O ministro despachou no dia 11 de abril
sobre a questão em virtude de petição apresentada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), informando sobre a paralisação do pagamento de precatórios por alguns
TJs, após o julgamento conjunto das ADIs 4357 e 4425, realizado
em 14 de março passado pelo STF. Naquela data, a Suprema
Corte considerou inconstitucional parte da Emenda Constitucional (EC) 62/2009, que instituiu o novo regime especial de pagamento de precatórios. No despacho, Fux destacou que a decisão
do Plenário do STF reconheceu a inconstitucionalidade parcial da
EC 62/2009, “assentando a invalidade de regras jurídicas que
agravem a situação jurídica do credor do Poder Público além dos
limites constitucionais aceitáveis”. Contudo, ele ressaltou que,
até que o Supremo se pronuncie sobre o alcance da decisão [nas
ADIs, “não se justifica que os Tribunais locais retrocedam na
proteção dos direitos já reconhecidos em juízo”.

Servidores avaliam o futuro
com processo eletrônico
Gustavo Vidal

Sidnei Machado e José Roberto Pereira: nova realidade no Judiciário

elacionando o impacto
do processo eletrônico
ao cotidiano dos servidores, Sidnei Machado, advogado e pesquisador do assunto, classifica esse processo
como um conceito amplo de
racionalidade. “Não passa de
uma reestruturação produtiva
das formas de controle, utilizando a informatização”, explica.
Como comprovado em pesquisas da Organização Internacional do Trabalho (OIT), nesse processo de automação não
se precisa de muita gente. “Desaparecem os fiscais ou chefias,
que ‘cuidavam’ do serviço, já
que o computador faz o trabalho de verificar a produção de
cada trabalhador”, diz Sidnei.
As pesquisas da OIT revelam
ainda que a informatização do
emprego deixa os trabalhadores
mais individualistas. “Antes vivíamos um período de solidariedade, onde todos se colocavam a disposição para ajudar o
colega. Hoje, com a infor-

mática, além do medo que
acompanha esse modelo, cada
um conclui a sua tarefa e não
quer assumir a responsabilidade
pelo serviço dos outros”, afirma
Sidnei. “As pessoas trabalham
juntas, mas não existe confiança. A atual organização do trabalho coloca os trabalhadores uns
contra os outros”, completa.
Com o processo judicial eletrônico, na avaliação do advogado, mudam-se os conceitos, os
parâmetros, e nascem metas, os
objetivos, processo que já atinge
o Judiciário. Com cada vez mais
metas impostas pelos tribunais,
os servidores debateram maneiras de evitar prejuízos à saúde e
ao bem estar.
Neste contexto, o assédio moral se acentua. Além dos superiores, aparece também o assédio
horizontal, de colegas de mesmo cargo, efeito da competitividade que a informatização
traz. As pessoas querem fazer o
melhor e não percebem que
“passam por cima” de trabalhadores mais suscetíveis às impo-

sições do sistema.
Com tantas dificuldades enfrentadas no dia a dia, muitos
servidores acreditam ser parte
do problema, não identificando as causas principais. Mesmo
sabendo da estrutura precária
e do acúmulo elevado de trabalho sentem-se responsáveis
pelo desempenho. “O ambiente de trabalho está doente e não
a pessoa. O trabalho a ser feito
é de conscientização, identificando as origens do problema
e evitando desgastes”, afirma
Sidnei.
Para ele, deve-se ampliar o
debate sobre este assunto, discutindo caminhos para que esses trabalhadores reconheçam
que estão trabalhando no limite, num ambiente doente.
Sidnei conclui dizendo que
o comum hoje é uma discussão
sobre o problema, como resolver. “Esta realidade precisa
mudar para o debate das origens, ir em busca da prevenção e definir estratégias de resistência”, ressalta.
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Veja abaixo os planos de Luta e Ação
Sindical aprovados na 16ª Plenária
PLANO DE LUTA
1. Plano de carreira;
2. URV das pensionistas;
3. Atrasados dos reajustes dos aposentados e pensionistas do extrajudicial;
4. Direito dos Servidores a URV desde
1994;
5. Adicional de qualificação;
6. Extensão da VPNI ao 1º. grau, incorporação da VPNI;
7. Contratação de servidores, priorizando, com critérios objetivos, as lotações que mais necessitam;
8. Gratificação de Atividade Externa
aos Oficiais de Justiça;
9. Transformação dos cargos de técnicos
de secretaria em técnicos judiciários;

10. Transformação dos cargos de agentes de limpeza em auxiliar judiciário;
11. Estabilidade para os técnicos cumpridores de mandados;
12. Regulamentação das relotações e
remoções;
13. Regulamentação das gratificações do
foro judicial (Plantão Judiciário, Tribunal do Juri, Fundo Rotativo, Direção do
Fórum);
14. Melhores condições aos técnicos em
informática (segurança, horas-extras,
jornada diferenciada)
15. Risco de vida aos motoristas do SAIJ;
16. Risco de vida atrasado das técnicas do SAIJ;

17. Atrasados da gratificação de chefia
e supervisão;
18. Melhoria salarial aos analistas judiciários;
19. Aposentadoria especial, cumprimento do mandado de injunção;
20. Implantação do Auxílio creche;
21. Reposição da inflação de 1998 a 2003;
22. Pagamento das progressões concedidas em 2012;
23. Atrasados do Auxílio-alimentação;
24. Contratação de oficiais de justiça,
com prioridade aos casos mais críticos;
25. Pagamento de horas-extras, especialmente em razão do novo sistema de
Plantão Judiciário;

26. Pagamento de férias não usufruídas;
27. Maior direcionamento de recursos
materiais e humanos para o primeiro
grau de jurisdição (através de concurso
público, não a terceirização).
28. Disponibilização de veículos para
Comarcas onde há maior necessidade
para as equipes do SAIJ;
29. Reivindicar a realização de mais cursos de capacitação através da ESEJE;
30. Pela estruturação do SAIJ conforme resolução do CNJ;
31. Auxílio-alimentação aos aposentados, incluindo os do foro extrajudicial;
32. Abertura de novos concursos;
33. Pela aprovação da PEC-190.

PLANO DE AÇÃO SINDICAL
1. Buscar a marcação imediata de audiência com a Presidência do TJ;
2. Necessidade de mobilização de toda categoria para conquista das reivindicações, através da mídia jornalística, envio de email’s, contatos com deputados
do interior para reforço das reivindicações, incluindo a locomoção dos diretores
do Sindijus para interior, mobilizando os servidores para participar das
assembleias
3. Indicativo de Assembleia Geral Extraordinária para o dia 24/05, com ampla participação da categoria;
4. Realização de um ato junto ao Tribunal de Justiça no dia da Assembleia (24/
05);
5. Preparar materiais, faixas, cartazes, camisetas, carro de som, palhaços,
dançarinos para a realização do ato;
6. Indicar às comarcas para a realização de ato local concomitante no dia 24/05,
chamando atenção para a pauta dos servidores;
7. Contra a redução de verbas para o Judiciário pelo Governo do Estado e
reivindicar para que o Sindijus-PR tenha acesso às reuniões de Planejamento Orçamentário do TJPR; cumprimento da Resolução 70 do CNJ;
8. Convocar demais entidades, sindicatos, centrais sindicais, para participarem
do ato junto ao TJ;
9. Expor para a população os pontos defendidos pelo Sindicato, entrando em
contato com a imprensa;
10. Defender junto a demais entidades a reestruturação do SAS;
11. Reinstituir comissão do Plano de Carreiras;
12. Defender a Previdência dos Trabalhadores;
13. Continuidade da campanha contra assédio moral;
14. Realização de seminários sobre Previdência no interior e na capital, com
advogado do Sindijus-PR;
15. Continuar a campanha dos 25 anos do Sindijus-PR;
16. Preparar o Congresso 2013;
17. Realizar encontro de aposentados em dezembro;
18. Levantar dificuldades das comarcas durante visitas e fazer comunicação ao
TJ;
19. Maior presença do Sindicato nas comarcas;

20. Fortalecer a representação de base;
21. Investir e aprimorar os meios de comunicação do Sindicato;, reforçando
a publicação do jornal impresso;
22. Campanha de filiação constante, traçando uma meta de 3500 filiados até o
final de 2013;
23. Apresentar à Presidência a opção do apoio do Sindicato à manutenção do orçamento do TJ, desde que haja maior abertura e negociação das reivindicações;
24. Mobilizar a categoria para a votação da LDO;
25. Buscar sensibilizar o CNJ a respeito das condições de trabalho dos servidores, especialmente no 1.o grau de jurisdição;
26. Defender, apoiar e participar com movimentos sociais, sindicatos, centrais
sindicais, Fórum dos Servidores Públicos do Estado, na defesa de pautas sociais
amplas, como o fortalecimento da saúde e educação públicas, reforma política,
democratização das comunicações, reforma tributária, reforma agrária, revisão
de tarifas públicas, entre outras com importância estrutural para a sociedade;
27. Defender maior humanização, democracia e transparência no serviço
prestado pelo Poder Judiciário à população, especialmente os setores mais
carentes de direito;
28. Atuar em defesa dos direitos da mulher e contra a discriminação;
29. Atuar contra a redução da maioridade penal;
30. Fortalecer vínculos com a Assembleia Legislativa;
31. Intensificar a participação junto a Fenajud fortalecendo a entidade;
32. Intensificar as ações entre Sindijus-PR e Assojepar para encaminhar questões dos oficiais de justiça e técnicos;
33. Promover maior debate a respeito da Central de Mandados;
34. Utilização da chácara ou do Hotel para próximos encontros e assembleias do
Sindicato, se preciso, melhorar e aprimorar a infraestrutura de tais imóveis;
35. Democratização do Judiciário com a participação de magistrados e servidores na eleição do Presidente do Tribunal;:
36. Desenvolvimento de projeto em relação a edificação de acomodações no
imóvel de Porto Rico;
37. Realizar torneio esportivo para inauguração dos campos da Chácara da
entidade.
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Castro reflete a precariedade
das comarcas do interior
Servidores sofrem com péssimas condições de trabalho
xpor e requerer a respeito
da situação que se encontra a Comarca de Castro foi
o pedido administrativo protocolado no dia 15 de março pelo
Sindijus-PR no Tribunal de Justiça. Essa preocupação surgiu em
visita realizada pela direção, onde
foi constatada falta de estrutura
funcional, principalmente em relação à deficiência de Oficiais de
Justiça para o cumprimento de
mandados. A Comarca de Castro
atende ainda a cidade Carambeí,
tornando-a uma das maiores do
Estado em extensão territorial.
No final do ano passado,
o Sindicato já havia solicitado ao Tribunal a nomeação de
mais técnicos judiciários
cumpridores de mandados,
pois a Comarca contava apenas com três oficiais. Foram
nomeados dois técnicos para
a função, mas houve o desligamento de um oficial (ad
hoc), o qual devolveu seus
mandados, nada menos de
800. Todos esses foram então
re-distribuídos a um oficial e
aos dois novos técnicos, recém nomeados, pois um oficial estava em férias e o outro em licença para tratamen-

fosse apurada a situação real da
Comarca de Castro e tomadas providências urgentes para melhorar
a qualidade de serviço e de vida
dos servidores.

to de saúde.
Pelas informações colhidas no
local de trabalho, haviam muitos
mandados que estavam em carga
desse oficial que saiu há vários
meses, e os advogados tomaram conhecimento dessa redistribuição e
interpelaram o juízo para que fizesse a cobrança desses mandados
remanejados imediatamente. Assim, a juíza da Comarca interpelou
o oficial de justiça, bem como, aos
técnicos para que cumprissem em
72 horas os mandados.
Mas, segundo os relatórios
dos servidores, cada um recebeu
mais de 200 mandados antigos
em carga, além dos novos.É evidente que houve atraso, pois não

teve como os servidores darem
conta de tamanha demanda em
pouco tempo. Diante disso, a
juíza abriu uma sindicância para
apurar a demora no cumprimento de sua determinação.
Foi verificado ainda pelos diretores, que uma técnica designada para cumprir mandados,
devido ao excesso de trabalho
está com um elevado estresse
emocional – apresentando diversas erupções na pele, segundo laudo médico – mas mesmo
assim, não pediu afastamento e
continua exercendo suas funções
dentro dos seus limites.
Diante desses fatos, o SindijusPR solicitou a Corregedoria que

CORREIÇÃO
Respondendo ao pedido do
Sindijus-PR, o desembargador
Lauro Fabrício de Mello recebeu
no dia 27, o coordenador-geral
do Sindijus-PR, José Roberto Pereira e o presidente da Assojepar,
Antonio Marcos Pacheco, durante a correição realizada no local.
Os representantes aproveitaram a oportunidade e fizeram um
relato da situação em que se encontra a Comarca. Deficiência na
estrutura, principalmente falta de
servidores, foram questões levadas
ao conhecimento do corregedor.
Após, ouvir o relato dos representantes dos servidores, com relação
às dificuldades de Castro, onde
impera a instauração de procedimentos administrativos contra vários servidores, gerando uma pressão psicológica enorme sobre os
trabalhadores, o desembargador
determinou que fossem transcritas as reivindicações e entregues
a ele para que as providências necessárias sejam determinadas.

IMAGENS DE 360º MOSTRAM SEDES DO SINDIJUS-PR

12 de maio
Dia das Mães

13 de maio
Dia da Abolição da Escravatura

13 de maio
Ato contra a 11ª Rodada de Leilões do Petróleo Brasileiro

24 de maio
Assembleia do SindijusPR

30 de maio
Corpus Christi

07 de junho
Dia da Liberdade de
Imprensa

5 a 8 de junho
6º Congresso Estadual
do Sinjusc na cidade de
Balneário Camboriú

13 de junho
XXI Convenção Nacional
de Solidariedade a Cuba
de 13 a 15 de junho em
Foz do Iguaçu

17 de junho
Dia do Funcionário Público Aposentado

Pâmela Mendes Leony

O Sindijus-PR disponibiliza aos servidores uma nova ferramenta – desenvolvida para
visualização dos principais atrativos da Sede Campestre e Sede Litoral de forma interativa.
As imagens foram filmadas com câmeras especiais panorâmicas, que foram fixadas em
diferentes pontos, dando a oportunidade ao servidor de vivenciar uma experiência única:
interagir com as imagens em 360º graus, como se estivesse visitando o próprio destino e
direcionando a câmera para os locais de seu interesse. “O Sindijus-PR está reforçando
sua imagem através da modernidade e avanço tecnológico”, disse o diretor David Machado. Acesse o site do Sindijus-PR e conheça a nova interatividade.

20 de junho
II Congresso Brasileiro
dos Oficiais de Justiça
Estaduais de 20 a 22 de
junho no Rio Grande do
Norte

