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APRESENTAÇÃO
Os anos 80 chegaram trazendo ventos de mudanças para o
movimento sindical e os trabalhadores. Diversas categorias
começavam a romper com o
modelo de sindicato getulista,
atrelado ao governo e submisso
às estruturas. Caminhavam na
direção de entidades independentes, combativas e representativas da classe trabalhadora.
Silenciados durante anos pela
repressão da ditadura, que
amordaçava, reprimia e matava,
estavam sedentos por liberdade, por justiça e por direitos. A
possibilidade de uma reforma
constitucional, com a Constituinte de 1988, abriu também
aos servidores do setor público,
a chance de realizar um sonho
acalantado durante anos: constituir seus próprios sindicatos,
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proibidos até aquele momento.
Embora muitos já tivessem criado associações, faltava a essas,
o caráter político e de luta.
O Sindijus-PR foi criado apenas
dois meses depois que os constituintes aprovaram no Congresso Nacional a nova Constituição
Federal, a “Constituição Cidadã”.
Uma atitude que mostrou maturidade política e urgência em
lutar pelos direitos da categoria.
As histórias apresentadas, nesta
edição comemorativa de 30 anos
do Sindijus-PR, são resultado da
luta e da vivência cotidiana, da
soma de histórias de vida, de caminhos que se cruzaram e que
decidiram seguir numa mesma
direção. Trazem relatos de quem
viveu a história e com coragem

e determinação, abrindo mão de
um sonho individual, decidiu investir no coletivo e na construção
de uma sociedade mais justa.
Resgatar e registrar a história
dos trabalhadores do Judiciário
paranaense e sua contribuição
para as grandes lutas e conquistas da classe trabalhadora,
das necessárias e constantes
transformações sociais, é fazer
justiça com uma categoria que
nunca se intimidou e que soube,
a cada tempo, dar sua contribuição para esta construção.
Neste momento, em que o Sindijus-PR completa 30 anos, é fundamental registrar esta história.
Os que viveram, saberão que sua
contribuição foi imprescindível;
os que estão, terão consciência
e clareza de sua tarefa; e os que
virão, terão a dimensão exata da

sua responsabilidade e compromisso, em continuar esta luta.
Este trabalho registra pequenos
exemplos desta história construída de muitas outras, também fundamentais. Sabemos
que é da soma de cada uma, que
foi construída a história da entidade e da categoria. Por isso, ela
pertence a todos. Com este material, queremos mantê-la viva,
para que ela possa continuar a
ser escrita a cada dia.
Neste livro, estão 21 crônicas, escritas a partir de relatos de servidores e dirigentes sindicais, que
com suas memórias contribuíram para montar um mosaico de
fatos e, estes somados, mostram
um pouco da construção da luta,
das vitórias e das conquistas dos
servidores do Judiciário paranaense, ao longo de 30 anos.
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PARTE I
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A HISTÓRIA
EM PALAVRAS

O SINDIJUS-PR
ME MOTIVOU
A BUSCAR MAIS
CONHECIMENTO
Ele gostava de falar. Talvez por isso, o cargo de Oficial de Justiça lhe
tenha caído tão bem. Afinal, ir para as ruas, conversar com as pessoas,
não era nada mal. Foi essa mesma disposição para conviver em grupo,
conversar com todo mundo, que talvez tenha contribuído para uma
aproximação com o Sindicato. Não que a luta fosse coisa nova. Antes
do Judiciário, em outro emprego público, no Instituto Agronômico do
Paraná, Paulo Paulino Rodrigues, já participava das lutas e mobilizações. Fazia parte da sua rotina, mas, no Judiciário, foi onde ela se fez
mais necessária. Tão necessária que ele foi se aproximando, se aproximando, até que chegou à Coordenação-Geral do Sindijus-PR. Não sem
antes fazer uma boa formação, participar de cursos, palestras, seminários, numa atividade de formação que vem desde aquele tempo e
que, até hoje, é mantida pela entidade. “O Sindijus-PR me incentivou
a buscar mais e mais conhecimento”. O resultado é uma formação em
Direito, outra em Física e cursos de especialização na Escola de Magistratura, além da formação forjada na luta.
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Mas os tempos eram difíceis e Paulo percebeu que, para ir além da
teoria, era preciso investir na prática. E foi assim, que nos idos dos
anos 90, à frente da entidade, se entregou de vez à luta. Ele lembra as
grandes mobilizações, organizadas por uma entidade recém-nascida e
que representava uma categoria que ansiava por mudanças.
Afinal, durante longos anos, os servidores foram proibidos de se organizar em sindicatos. Foi somente com a Constituição de 1988 que esta
situação mudou e, para o Sindijus-PR, rapidamente. A Constituição foi
aprovada em outubro daquele ano e, em dezembro, ele foi fundado.
Havia fome de luta, uma luta que não podia mais esperar.
E foi por isso que quando Paulo chegou ao Judiciário, já havia uma caminhada, a qual, verdade seja dita, existia de forma tênue, frágil, desde
1965, com a Associação. Mas a representatividade legítima, o caráter
político, estes foram impressos pelo Sindicato.
Chegou e no mesmo ano se filiou. E só depois de muita formação e
atuação na vida sindical que, em 2003, o Oficial de Justiça que gostava
de conversar, assumiu como Coordenador-Geral do Sindicato. Era um
novo desafio para quem já tinha atuado como voluntário junto a crianças e adolescentes, onde foi, inclusive, formador de agentes.
As primeiras lutas foram por salário e Paulo lembra que um momento
importante foi a conquista de um índice de 53%, e no ano seguinte,
mais 30%, isso entre 2002/2003.
Viajou o Estado, se aproximou da base, liderou grandes passeatas. E
foi conversando com os trabalhadores do interior, reunindo um grupo
aqui, outro ali, que convenceu muitos a participarem das grandes mobilizações que aconteciam em Curitiba, geralmente em frente ao TJPR.
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REPRESSÃO E GREVE DE FOME
Em 1993, lembra Paulo, havia um achatamento salarial muito grande.
Essa situação impulsionou a categoria a realizar a maior greve da sua
história. Foram 60 dias de greve que valorizou e incentivou a luta sindical. Constituíram-se em momentos históricos do Sindijus-PR, onde
estava claro para os servidores, que o desfecho positivo, tinha se dado
exatamente em função das mobilizações. “Conseguimos grandes avanços salariais, fizemos negociações com o Presidente do TJPR, cara a
cara, o que, para um cara do interior como eu, não era fácil. A gente
tem muitas dificuldades numa cidade grande”.
Mas estar frente a frente com o presidente do TJPR, intransigente e sem
traquejo para lidar com a luta dos trabalhadores, tinha seu preço. E naquele momento, o preço foi uma greve de fome, realizada por dois colegas – David e Luiz Gonzaga –, aprovada em Assembleia. “Foi um movimento extremo, mas o resultado é que fomos recebidos”, relatou Paulo.
Em outro momento de confronto, os servidores foram tratados com
truculência e autoritarismo pelo Tribunal. Ele mandou a polícia bater e
sequestrar. Uma colega – Rosemary – foi levada pelos policiais militares e sumiu por um tempo. O equipamento de som foi apreendido e o
caminhão do som, recolhido. Tudo em vão. O autoritarismo do Tribunal
só fez fortalecer a mobilização e muitos trabalhadores, que ainda não
estavam em greve, acabaram aderindo ao movimento.
“Sempre penso num lema, que diz: ’quando você não escreve a história, outros escreverão do jeito deles’. E, estar na luta sindical, nos dá a
oportunidade de mudar muitas coisas. Na época, estava sendo feita a
reforma da Previdência e graças à intervenção dos sindicatos, alguns
direitos não foram perdidos”, recorda Paulo. Apesar de ser do Judici-
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ário, para ele, é necessário ter consciência de que as questões sociais
também importam.
Por isso, além do Sindijus-PR, a atuação era intensa também em nível
nacional. Como oposição ou como apoio. No caso da Fenajud, em determinado momento foi como oposição, com a criação do movimento
ParticipAção, que reuniu os Estados que não estavam contentes com
a Federação e que se constituía num movimento de luta das questões
sociais não só da categoria, mas perante toda a sociedade.
Havia também, na sua gestão, uma relação muito estreita com os movimentos sociais, com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra (MST), o Movimento dos Sem Teto, o Movimento de Luta pela
Moradia, entre outros.
E foi assim que, Paulo, aquele Oficial que gostava de falar por longos
anos e até hoje continua falando, e dividindo suas experiências e seus
conhecimentos

DEPOIMENTO : : PAULO PAULINO RODRIGUES
Oficial Escrevente na comarca de Tomazina, formado em
Direito e Ciências, com habilitação em Física.
É filiado ao Sindijus-PR desde 1990 e foi
Coordenador-Geral de 2003 a 2005
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CINQUENTA
ANOS EM 30
Para Hélio Ferreira Franco e Dr. Norberto Pavelec
Confesso que me assustei com a incumbência passada (que não se
transmude em sucumbência)... Mas, não existe missão impossível!
(para quem tenha participado da Guerra do Pente).
Estamos assinalando o Jubileu de Prata do Sindijus-PR, por igual o da
Constituição Cidadã dos brasileiros. Ano que vem, em março ou abril,
- remanesce a incerteza - os cinquenta anos da Contrarrevolução de
1964. Daí, o pretensioso título.
Em 04/10/2013, os jornais locais traziam em manchetes a eleição indireta - colégio eleitoral de 120 Desembargadores - do novo Presidente
do TJPR. Há 15 anos, em Coletivo Sindical (Consejus), no Instituto Nossa Senhora de Salete, em Curitiba – em três dias puxados - defendi
a Tese “Eleição direta para funções diretivas dos Tribunais”; está nos
Anais... (parece que foi aprovada).
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Depois vieram as participações no Fórum Mundial em Porto Alegre –
RS, de 2001 a 2004, (num deles a delegação do Sindijus-PR ficou “hospedada” num motel fronteiro ao Estádio Beira-Rio).
Houve também memoráveis “batalhas campais” ao lado dos Professores, no Centro Cívico, em 1988, e dos Judiciários, no entorno do Tribunal de Justiça, em fins dos anos 90, e na tentativa de privatização da
Copel, no início do presente século.
Houve a transformação do IPE em Paraná Previdência (foi assegurada a
participação do Sindijus-PR no Conselho de Administração).Representamos o Sindijus-PR por 10 anos nas plenárias da Central dos Movimentos Populares (1995 - 2005).
Um capítulo à parte: a “relação de amor e ódio” entre o Sindijus-PR e a
CUT, braço sindical do Partido dos Trabalhadores.
Por final:
Sempre defendi a alternância no poder. Vale dizer, por convicção filosófica, em detrimento dos sentimentos de amizade e lealdade a amigos e
Camaradas, há oito anos passados, foi meu o voto decisivo na eleição
do Sindijus-PR, aquela que se definiu por um voto. Então, estava no
Conselho Fiscal da CUT, indicado pelo meu Sindicato em CECUT, realizado em Praia de Leste, no Paraná.
Em 1964, falou-se, escreveu-se, noticiou-se, trombeteou-se que Jango
queria criar uma República Sindicalista no Brasil. Já estaremos maduros
para isso?

DEPOIMENTO : : ELÍSIO EDUARDO MARQUES (em memória)
Advogado. Professor. Anarcosindicalista. Juiz de Direito aposentado em
1986. Filiado ao Sindijus-PR desde a fundação. Torcedor do Coritiba e do
Internacional. Conselheiro Fiscal da CUT, de 2004 a 2007, e Conselheiro
Fiscal do Sindijus-PR, de 2009 a 2011
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QUANDO A LUTA
SINDICAL ESTÁ
NO SANGUE
Seu pai era trabalhador da iniciativa privada. Trabalhava na movimentação de mercadoria do Paraná. Sempre fez parte do sindicato. Assim,
Mário Cândido de Oliveira, cresceu ouvindo falar em sindicato. Com
frequência, ainda pequeno, já era levado pelo pai para reuniões, assembleias e mobilizações. Aprendeu cedo sobre a importância da participação no Sindicato. Muito antes da teoria, aprendeu na prática o
significado de movimento sindical. Daí para a luta dentro de sua própria categoria foi apenas uma questão de oportunidade.
E ela veio com o ingresso no Judiciário. Apesar de trabalhar desde os
sete anos, ter sido presidente do centro acadêmico na universidade
onde cursou Direito, Mário Cândido ingressou no TJPR em 1982 como
Oficial de Justiça. Chegou, e sem perda de tempo, começou a participar da então Associação. Foi um dos idealizadores e fundadores do
Sindijus-PR. Veio a ser o primeiro Secretário-Geral do Sindicato.
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“Naquela época, e frente à importância de criarmos um Sindicato, fizemos uma composição com a recém-eleita diretoria da Associação.
O grupo que era da Associação ficou com a presidência e a Tesouraria
e, o nosso grupo, que havia perdido a eleição, com a vice-presidência
e a Secretaria Geral. Imediatamente fomos para o interior visitar as
comarcas. Apesar de a Associação já ter um bom número de associados e haver uma discussão paralela quanto à transformação dela em
sindicato, precisávamos aprofundar esta questão e a importância do
sindicato, além de buscar novos sócios”, lembra ele.
O trabalho rendeu frutos. Voltaram com muitas fichas de sindicalização
e aumentaram a consciência dos servidores quanto à necessidade de
lutar por melhores salários, melhores condições de trabalho e outros
direitos. “Até aquele momento no serviço público não podíamos ter sindicatos. Com a nova Constituição, várias categorias no Paraná, transformaram suas associações em sindicato. Mas o Sindijus-PR foi pioneiro.
Havia uma vontade de atuar mais politicamente, o que não acontecia
anteriormente. Então, de antemão elaboramos uma pauta de reivindicação, que tinha entre os principais itens, brigar pelo Plano de Carreira,
além, é claro, da questão da reposição salarial, difícil de conseguir, vale
alimentação, transporte, melhorias na estrutura profissional, cartórios,
secretarias, entre outros itens”, resumiu Mário Cândido.
O sindicato começou, assim, com uma forte atuação política. Já no primeiro ano participou do I Congresso Nacional dos Servidores do Judiciário – o I Conseju –, da criação da Fenajud e, dia 19 de outubro de 1989,
menos de um ano depois de ter sido criado, o Sindicato organizou a
primeira greve dos servidores do Judiciário. Foram 12 dias, e o resultado trouxe importantes conquistas.

PEGAMOS O TRIBUNAL DE “CALÇAS CURTAS” E SAÍMOS
VITORIOSOS
O aprendizado foi rápido e algum tempo depois, outra greve, agora de
cerca de 60 dias. A categoria avançava no movimento político de rei-
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vindicações, ao contrário do Tribunal de Justiça, que foi pego de “calças
curtas”, de surpresa, e não sabia como tratar o movimento dos trabalhadores.
Mas rapidamente eles também criaram colégios para discutir as questões deles, a relação com os movimentos dos trabalhadores, buscaram
auxílio da Fundação Getulio Vargas, também se organizaram e aí os
embates começaram a ficar mais difíceis.
Apesar da caminhada, Mario Cândido admite que fazer sindicalismo no
Poder Judiciário nunca foi fácil. Muitos não se envolvem minimamente
com a política e outros tantos só se importam com a questão salarial.
Mas nestes momentos, em que o desânimo tenta vencer, é sua vivência em sindicatos que reacende a esperança. “É preciso ganhar a confiança dos que entendem o que é o sindicato, o que é a atuação tanto
no Poder Judiciário como nas cidades no Estado e no país, e é isso
que faz valer a pena”. Apaixonado pela luta, Mário Cândido declara: “o
Sindijus-PR é como um filho, que ajudei a fazer, vi nascer, crescer e me
orgulho muito desta entidade”.
E, com a sabedoria de quem está há décadas na luta, Mário sabe da importante tarefa que espera os que estão por vir: “É preciso formação
política para tocar a entidade, porque os problemas salariais, estruturais, de pessoal, vão continuar, e se não tiver organização, os servidores vão sofrer as agruras que sofremos; se não lutarem, não manterão
a situação que temos hoje, de negociar com as administrações que virão e continuar os avanços que conquistamos”.

DEPOIMENTO : : MÁRIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA
Oficial de Justiça da comarca de Curitiba.
É formado em Direito. Está no Judiciário
desde 1982 e foi um dos fundadores do Sindijus-PR
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Reunião com o presidente do TJPR, Renato Braga Bettega e direção - 13/02/2017

A LUTA RENDEU
UM CASAMENTO
O objetivo não era casar. Mas, foi depois de uma reunião de um grupo
que formava a oposição a então Associação que representava os servidores do Judiciário, que eles se conheceram. Guerreiros, Denise Pires
e José Otávio Padilha, logo perceberam que tinham algo em comum:
ambos queriam lutar por melhores condições de trabalho e de salário
para os servidores do Judiciário. E, o que começou como um momento
de troca de ideias, se constituiu num casamento que dura até hoje.
Assim, participavam da Associação, ajudaram a fundar o sindicato e
se mantiveram filiados, e juntos. Padilha já havia concorrido nas eleições para a Associação, no final de 1987, mas foi derrotado. A ideia era
dar à entidade uma cara mais reivindicativa. Para muitos, inclusive ele
e Denise, ela era muito corporativa, não se manifestava sobre coisas
importantes e não tinha atividades políticas. Padilha e um grupo começavam a questionar o papel da Associação. Achavam que ela tinha que
defender os direitos dos servidores. Mas a derrota na eleição mostrou
que a proposta não foi bem entendida. No entanto, com o advento da
Constituição de 88, o grupo que estava na Associação viu que ela ia
se transformar em Sindicato, e foi feita uma chapa de consenso, que
rachou em dois meses.
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Padilha então saiu pelo interior do Estado, levando a ideia do sindicato
e buscando apoios. Era uma ideia nova. Naquela época, ele lembra,
havia muitos funcionários com salário menor que o mínimo, não havia
negociação e o nepotismo era muito forte. “Famílias inteiras trabalhavam no Tribunal. Era muito pior que hoje”, declara.
Os roteiros pelo interior se mostraram positivos. Foram conquistados
apoios, reconhecimento e respeito. Nas conversas, ia-se além da questão salarial e discutia-se as condições de trabalho, a qualidade do serviço público e o papel do servidor público na sociedade. Não ficaram de
fora, temas como política partidária e a necessária intervenção dos servidores do Judiciário como agentes de transformação. Mudar o país era
necessário, assim como discutir temas que os servidores não estavam
acostumados. “As pessoas querem seu salário, sua casa limpa e quem
está do lado de fora de sua cerca, parece que não tem nada a ver com
eles. Sindicato, pensam, não tem que se meter em política. Era preciso
romper com esta situação. E não era tarefa fácil. Alguns vivem muito
perto do juiz para darem a cara à tapa; outros assumem uma cultura
submissa e chegam a ver os desembargadores como reis; e outros, ainda, não faziam nada nem mesmo por si, que dirá pelos outros”.
Mas apesar de tudo, o Sindijus-PR chegou a ser um dos sindicatos mais
representativos do Paraná. “Movemos interesses nacionais, fizemos
oposição a entidades nacionais e mudamos a lógica do movimento
sindical de resultados. Olhamos para a sociedade e nos perguntamos:
qual é nossa responsabilidade na prestação de serviços públicos?”

“SEGURAMOS A GREVE COM BONDER NAS PORTAS”
E foi nesta linha mais combativa que, na greve de 1989, a primeira greve da categoria, que parou todo o Estado, Padilha se constituiu como
uma liderança. Já na mesa da assembleia, que decidiu pela paralisação,
ele contrariou o presidente, que não queria a greve. Foi uma assembleia forte, que desencadeou um movimento vitorioso, com importante ganho salarial.
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Padilha lembra com certo humor que em outra greve, que durou 60
dias, foi preciso recorrer a estratégias não tão convencionais. Mas
como no embate vale tudo, ele percebeu que no 30º dia, quando o
presidente do Tribunal anunciou que os servidores iriam responder por
abandono de emprego, o movimento podia se fragilizar. Assim, não
teve dúvidas. Passou o final de semana pensando como segurar a entrada dos servidores, e, na madrugada de domingo para segunda, ele e
mais um grupo colocaram cola bonder nas fechaduras e deixaram livre
só a porta principal. O piquete ficou concentrado até a realização de
uma assembleia em frente ao Tribunal, que decidiu pela continuidade
do movimento. A greve continuou por mais 30 dias e naquele dia, ninguém retornou ao trabalho.
Outro fato pitoresco foi quando em 1995 ou 1996, em uma mobilização por melhores salários, alguém da cúpula do Tribunal contratou um
fotógrafo para identificar todas as lideranças do movimento e entregar
o filme à Presidência. A esposa dele, Denise Pires, com os olhos de
águia que lhe eram comuns nos movimentos, notou a movimentação
estranha de um fotógrafo e procurou conversar com ele. Com uma
conversa bem articulada, soube dos intentos do fotógrafo e, sabendo
do preço que ele receberia do Tribunal, propôs pagar o dobro e acabamos ficando com o filme, revelando as fotos e descobrindo que todos
estavam registrados. A Presidência do Tribunal até hoje não entendeu
o sumiço do fotógrafo.
E foi também graças a companheira que conheceu na luta que ele não
foi preso junto com dois outros colegas numa greve. Durante uma manifestação sindical na truculenta gestão do desembargador Sydney
Zappa, a Polícia Militar queria prender lideranças e ele acabou sendo
um dos escolhidos. Soldados se aproximaram por trás e sem que eu
notasse, estavam prestes a me algemar, quando, de novo o olhar de
águia de Denise percebeu o que iria acontecer e, com um rápido golpe,
evitou que eu fosse algemado, dando-me tempo de me desvencilhar
dos policiais. Mesmo assim, outros dois colegas foram presos e ficaram
a tarde toda “desaparecidos”, sequestrados por agentes militares.
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Hoje, não desanimado, mas, meio sestroso, Padilha questiona a forma
de atuação do Sindicato. Para ele, numa atitude que ele define como
“muito contemplativo”. Mas admite, também que são outros tempos e
que, hoje, é mais difícil fazer a luta. Ele reconhece que, ao longo destes
25 anos, e, até mais, foram muitas as alegrias e sofrimentos. Mas em
todos estes momentos, o namoro, que começou antes do sindicato e
se transformou em casamento, foi também, um ombro para o alento,
uma companhia e um apoio dentro da luta. “Quando somos idealistas,
sofremos muito e os momentos mais tristes são quando as pessoas
que acreditam no Sindicato e se expõem são punidas, porque estavam
lutando por seus direitos, por enfrentarem o autoritarismo e a truculência do Tribunal. Isso é muito difícil. E, nestes momentos, é fundamental ter com quem dividir os sentimentos”.
Se ele faria tudo de novo? Sim, diz Padilha. “Minha companheira não
me deixaria parar”, diz ele, reacendendo o estímulo e a paixão que iniciou quase mesmo antes do sindicato.

DEPOIMENTO : :

JOSÉ OTÁVIO PADILHA

Assessor Jurídico do TJPR desde 1980. É bacharel em Direito, Administrador e tem especialização em Direito e Gestão
e Planejamento Estratégico. Foi Assessor de Gabinete de
desembargador e de corregedores
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“NO GOLPE, EM 64,
FICAMOS TRÊS
DIAS POSANDO
NO FÓRUM”
Dario Aparecido da Costa não era comunista, não tinha militância política e, naqueles tempos, tratava de desempenhar suas funções como
Oficial de Justiça da melhor forma possível. Entrou no Judiciário num
tempo em que não havia concurso. Assim, ele foi nomeado em 1955
por indicação de um capitão do Exército. Eram tempos onde praticamente quem decidia tudo o que tinha que ser feito e como tinha que
ser feito, era o próprio juiz. Na pacata Bela Vista do Paraíso, a vida
seguia tranquila. Era um tempo difícil, não havia direito algum, nem se
sabia o que era sindicato, mas o salário não era ruim e se tocava a vida.
Não tinha sociedade de classe que pudesse falar em nome geral. Em
1964, Dario foi efetivado, sem concurso, com todos os direitos.
Aí veio o golpe dos militares, que jogou o país nas sombras. “Eu estava
na comarca de Bela Vista quando veio o golpe. A ordem foi de que
era para ficarmos de plantão no Fórum. O juiz disse que iria ficar, eu

27

e outro colega também Oficial tivemos que permanecer, e foi pedido
que ficássemos armados. Assim, passaram-se três dias, até que a situação acalmou e pudemos voltar para casa”. Daí para frente, apesar
da aparente normalidade na pequena cidade, a vida era recheada de
diligências que vinham do Exército e corriam em segredo de justiça. As
pessoas tinham sua vida esmiuçada, muitas eram rotuladas como comunistas e não tinham a menor ideia de que estavam sendo investigadas. Algumas, cuja conclusão dos militares era de que se tratava de um
comunista, eram presas. Foram tempos de sussurros, medo e silêncio.
Mas, apesar da repressão, um grupo de servidores se reuniu e criou
uma organização, que foi a Associação Recreativa Beneficente dos
Servidores da Justiça. Foi o que era possível na época. Era uma entidade sem poder político que, mesmo que timidamente, começou a
fazer alguns movimentos. Esta Associação, em dezembro de 1988, se
transformou em Sindicato. “Aí começou a ter cara de sindicato, tivemos muitas filiações, e algumas baixas. Naquela época, havia pressão
do TJPR para que os cargos comissionados não se sindicalizassem. No
TJPR, chamado de forma pejorativa de “Predião” e de Casa da Fazenda,
muitos colegas não desciam para as manifestações, só um ou outro
tinha coragem para descer”.
Algumas lutas não tiveram sucesso e a ação sindical ainda era acanhada. A entidade não tinha sede própria, dependia de uma alugada, as
reuniões eram no salão social do Tribunal, que às vezes cedia, às vezes
não, e em outras, cedia e cancelava pouco antes da reunião, numa clara tentativa de desmobilizar.
Para Dario, o movimento que firmou mesmo o Sindijus-PR foi quando
os trabalhadores realizaram uma greve, ficaram acampado no pátio do
TJPR, com barracas, o som funcionava com uma “pipoqueira” pequena,
com motor a gasolina. Só algumas vezes era contratado carro de som.
Nesta greve, abraçamos o Tribunal e houve um quebra-quebra. Prenderam alguns dos nossos colegas e a polícia veio com tudo para cima
da categoria. Mas, a partir deste movimento, o Sindicato começou a
ser respeitado. “Houve uma participação ativa que deu frutos”.

28

Uma importante vitória foi quando conseguimos liberar um dinheiro
para o sindicato com a venda de precatórios. Aí foi comprada a sede
própria, isso depois da questão ser apreciada em assembleia, em longas discussões. A maioria achou que era melhor vender os precatórios
e com parte dos recursos dos horários. Recentemente, foi liberada outra verba e foi comprado o hotel na praia.
Sedento por lutar por uma vida melhor, muitas vezes precisou ficar
longe de casa. E o apoio da companheira foi incondicional: “você pode
ir, eu fico olhando a casa”, disse-lhe a esposa, Isabel. Então ele foi, criou
gosto e continuou por longos anos. Mas, não fosse o apoio fundamental da companheira, as coisas teriam sido mais difíceis para Dario, que
entrou no Judiciário em 55, e acompanhou a vida sindical desde a fundação da entidade e ainda espera se recuperar bem da saúde, voltar a
andar, para retomar à luta.

DEPOIMENTO : :

DARIO APARECIDO DA COSTA

É Oficial de Justiça e está aposentado desde 1989.
Servidor do Judiciário desde 1955, foi um
dos fundadores do Sindijus-PR
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UM PAPAI NOEL
DE ROUPA PRETA?
Papai Noel usa roupa vermelha, é doce e só representa a alegria, certo? Errado. No judiciário, ele usa roupa preta e protesta. Foi assim, vestindo uma roupa de Papai Noel preta, que primeiro um, depois outros
servidores protestaram em frente ao TJPR contra a forma como o Tribunal de Justiça do Paraná vinha tratando a questão dos aposentados,
especialmente do Extrajudicial. Airton Dias de Oliveira foi um deles, e
reconhece que a ideia não foi sua. O pioneiro foi um colega, o Jurandir,
que a primeira vez ficou sozinho o dia inteiro em frente ao TJPR. A direção do Sindicato prestou assistência e acompanhou a manifestação.
Logo na sequência, em fevereiro de 2010, novas manifestações foram
realizadas, agora com três Papais Noéis, que ficaram o dia, no calor
do verão, vestidos de preto, com placas, levando ao conhecimento do
povo o que estava ocorrendo com aposentados do Extrajudicial do
TJPR. Desta vez, Airton estava junto. Entre os problemas, estava não
reconhecimento, pelo Tribunal, dos mesmos reajustes do pessoal do
quadro judicial. As manifestações chamaram a atenção e contribuíram
para que a situação fosse resolvida. Hoje, os reajustes são automáticos. Houve ações também no CNJ, junto aos deputados estaduais e no
próprio Tribunal.
O tabelião aposentado continua na luta, por entender que o Tribunal
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não trata com o devido respeito os aposentados. “O Tribunal não tem
olhos para este segmento”, declara. Assim, com um grupo de companheiros, Airton continua sua jornada para, como ele diz, manter sempre acesa esta luta. “Nosso trabalho tem sido fazer movimentos junto
à direção, para poder obter melhorias”.
E trabalho não é o que assusta o tabelião. Trabalha desde os 12 anos.
Foi Office-boy, Faxineiro, Tabelião e ainda atua como Despachante em
seu escritório. Nomeado Escrevente Juramentado no Tabelionato, em
1972, prestou concurso para Tabelião. Tirou o primeiro lugar e foi nomeado. Aposentou-se em 1988, ano em que nascia o Sindicato. Filiouse e, em 2004, começou a participar das reuniões e não parou mais.
Nas duas últimas gestões, atua na Secretaria de Aposentados e Pensionistas. “O Sindicato procura olhar por todos em todas as situações. As
Agentes de Limpeza estão sentindo que estão sendo prejudicadas, o
Sindicato luta por elas; os Analistas, os Oficiais de Justiça, e assim com
todos. A partir do momento que passei a frequentar, vi que valia a pena
lutar”, diz ele.
Airton destaca a atuação da entidade, que tem feito tudo que é possível, bem como a seriedade no trato com as verbas da categoria. “O
Sindicato comprou um hotel em Guaratuba com 35 apartamentos; a
sede social em Curitiba está sendo reformada; foi adquirido um terreno
para fazer a sede náutica, isso tudo, sem descuidar da luta, que tem
que ser constante”.
Se tem arrependimentos? Não, diz um senhor, avô de 11 netos, e ainda
muito ativo na vida sindical. “Me vestiria de novo de Papai Noel e até
de Neymar (jogador de futebol) para conquistar avanços e direitos para
os servidores”. Quem sabe se não será preciso?

DEPOIMENTO : : AIRTON DIAS DE OLIVEIRA
Tabelião aposentado, filiado ao Sindicato
desde sua fundação. Fez parte da gestão
do Sindijus-PR na Diretoria Executiva

32

18 HORAS
DE CARRO PARA
PARTICIPAR DE
UMA ASSEMBLEIA
Hoje tudo é mais fácil. As distâncias encurtaram, as cidades parecem
que são mais próximas e a comunicação é instantânea. Mas nem sempre foi assim. Houve tempos, em que participar de uma assembleia ou
de um encontro para debater assuntos da categoria exigia viagens de
mais de 18 horas, em estradas que incluíam vários trechos de “chão
batido”. Mas nem mesmo isso desanimava Vaner Galli, que já estava
acostumado com a estrada em seus tempos de caminhoneiro, e mais
alguns camaradas. Sempre que necessário, e que podiam, eles faziam
todo o trajeto até Curitiba para se fazer presente nas discussões.
Também não era para menos. Vaner entrou no Judiciário em 1964, um
tempo difícil em que o simples fato de andar em grupo poderia render
uma prisão. Começou como Oficial de Justiça, profissão que exerceu
por 42 anos, num período em que também isso era difícil. O salário era
pouco, era um salário mínimo e não era oferecido nenhum atrativo,
como plano de saúde, nada. No início, o aprendizado foi grande, mas,
como ele mesmo diz, “é preciso aprender a conviver com a situação de
cada época”.
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E a situação, naquela época, era de calar, atender ao que era determinado. Numa época de ditadura onde até pensar era perigoso, era
aceitar ou pedir exoneração. Não comungar o mesmo pensamento e
explicitar isso podia render um “gancho”. Ainda mais para quem cumpria, quase diariamente, diligências por relações políticas. Para quem
via conhecidos sumirem à noite e, só algum tempo depois, a família
descobrir que a pessoa estava presa em Curitiba, adaptar-se era uma
forma de sobreviver. E, vencendo cada dificuldade em seu tempo, ele
aprendeu que nada seria fácil.
Mesmo assim, Vaner participava dos debates e contribuiu para fundar
a Associação na região, depois em Maringá, depois em Curitiba. “Comecei a participar, gostei, e desde as discussões para criar o Sindicato
e de sua fundação tenho participado da vida da entidade. Adquiri o
gosto pela luta sindical porque passei a ver a decência, o que ele faz
pela categoria, o que ele consegue em benefício de todos.” E por ter
esta percepção, Vaner lamenta que alguns colegas ainda tenham preconceito em relação ao Sindicato, e não percebam que, se não fosse a
luta através do Sindicato, a categoria não teria nem a metade do que
tem hoje.
Criado o sindicato e, apesar da abertura política, ficou marcado para
Vaner o episódio de truculência vivenciado pela categoria numa das
greves. “Os policiais, chamados pelo Tribunal, chegaram dando cacetadas, prenderam dois colegas, agiram com agressões e truculência
desnecessárias”.
Mas, mais marcante do que isso, lembra ele, foi o suicídio de um colega dentro do Tribunal de Justiça. “Estava decepcionado com as coisas
que vinham acontecendo, foi no Tribunal, falou com o presidente e
não conseguiu o que buscava. Então se matou. Era um lutador e se
encontrava com frequência no sindicato. Assim, quando saiu a noticia,
estávamos em Curitiba e foi uma ducha de água gelada”, lembra.
E hoje, já aposentado, o ex-caminhoneiro que aprendeu a conviver e
superar as dificuldades, não pretende parar de lutar. Entre uma viagem
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e outra, coisa que gosta de fazer desde os tempos de estrada, se faz
presente na luta. “Tenho só o segundo grau, mas meus filhos todos
têm curso superior. Então, como não vou me orgulhar e participar?
Posso dizer com tranquilidade que depois da minha família, o sindicato
foi a melhor coisa que me aconteceu”.

DEPOIMENTO : : VANER GALLI
Trabalhou no Judiciário por 42 anos como
oficial de Justiça, e hoje está aposentado.
Participou da fundação do Sindicato
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III Encontro dos Aposentados e Pensionistas do Judiciário do Paraná - 2013

“DORMIMOS
TRÊS DIAS NO
GINÁSIO MANÉ
GARRINCHA”
Quantas pessoas você conhece que deixaram o conforto de casa para
dormir em colchonetes no chão, num estádio de futebol, há cerca de
1.500 quilômetros de casa? Poucas, muito poucas. Mas entre elas, está
Ademir Aparecida Pinto, a Cida, como é conhecida dentro do Judiciário
paranaense. O momento exigia. A Reforma da Previdência estava para
ser votada e, se não houvesse resistência dos trabalhadores, os poucos
direitos que ainda eram mantidos teriam sido “patrolados”.
Assim, para defender os direitos dos trabalhadores, foi que o SindijusPR deliberou por participar das manifestações em Brasília. “Fomos de
ônibus, ficamos dormindo três dias em colchonetes no estádio Mané
Garrincha”, relata Cida, que acompanhava o grupo de servidores, que
se somou aos milhares de trabalhadores que foram para lá resistir.
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E esta não foi a única luta da qual o Sindicato participou em defesa dos
interesses contra os ataques ao conjunto da classe trabalhadora. Cida
lembra a Marcha das Margaridas, em 2011, que reuniu mais de 100 mil
mulheres em Brasília. Vindas de 21 estados e 11 países. Também foram
dois dias de atividades intensas, muitas caminhadas ao sol para defender e lutar pela pauta das mulheres, por desenvolvimento sustentável
com justiça, autonomia, igualdade e liberdade.
Mais recentemente, participou com um grupo de aposentados da sessão do CNJ que apreciou a questão da URV demandada pelo Sindicato.
Foram de ônibus, chegaram perto das 9 da manhã e ficaram em instalações precárias. Mas valeu a pena. Voltaram de lá com a vitória e
conscientes de que sua participação foi importante.
Estes são apenas exemplos de determinação de uma mulher que queria ser freira e acabou no Sindicato. Uma trajetória cuja mudança iniciou-se porque o pai de Cida achou que o enxoval (para ingressar num
convento) era muito caro, na época a família não tinha condições, e
se concretizou com a visita da direção do Sindicato à comarca onde
ela atuava. “Em 1988 estava trabalhado na comarca de Santo Antônio
do Sudoeste. O pessoal do sindicato veio na minha comarca fazer as
filiações e toda a comarca se filiou. A partir dali comecei a participar.
Sempre achei que o Sindicato era o nosso representante legal. Naquela
época, precisávamos reivindicar tudo, não tínhamos nada. As comarcas eram muito carentes, faltavam servidores, estrutura e eram muitas
as dificuldades”, lembra Cida.
Daí para a participação mais efetiva na direção do Sindicato, em 2003,
foi uma caminhada natural. E foi aí que Cida se envolveu mais efetivamente com o Sindicato, onde está até hoje. Participou de greves onde
a categoria apanhou da polícia em frente ao Tribunal, teve faixas arrancadas de suas mãos por policiais truculentos e aguentou a pressão da
Administração do TJPR.
Mesmo formada em Teologia e tendo sido pregadora, Cida optou pela
vida sindical onde diz, com as companheiras mulheres pode levar pa-
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lavras de esperança e de solidariedade. E se voltasse no tempo, afirma
que faria tudo de novo. “Tive filhos, tive netos, faria tudo de novo”,
diz ela sem pesar. O que, pela sua vida ainda de militante, não dá para
duvidar.

DEPOIMENTO : : ADEMIR APARECIDA PINTO (CIDA) - (em memória)
Formada em Teologia, ingressou no Judiciário em 1980, no cargo de Agente de
Limpeza. Filiou-se em 1988 e integrou a diretoria da entidade.
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“A VIDA SINDICAL
É UM PROCESSO
DE FORMAÇÃO”
O gosto pelo estudo e pela leitura facilitou um pouco as coisas. Afinal,
fazer direito e enfrentar os desafios da vida não seria tarefa fácil. Era
preciso dedicação. O curso chegava ao fim e surgiam as dúvidas sobre
o que fazer. Torcedor do Clube Atlético Paranaense, Mário Montanha
Teixeira Filho não tinha muita vocação para magistratura. Já era, desde
a época de universidade, funcionário do Tribunal de Justiça, onde permaneceu e fez novo concurso, desta vez para Assessor Jurídico. Ficou
por lá aprendendo a conhecer melhor o Poder Judiciário.
A Constituição de 1988 era recente e abria a possibilidade de organização sindical dos servidores públicos. Isso significava a perspectiva de
mudanças culturais importantes. Os trabalhadores da Justiça, enfim,
poderiam se colocar como atores centrais, tanto nas suas lutas imediatas como em questões mais amplas, do interesse da sociedade. Esse
processo animou Montanha a permanecer no serviço público. “Era um
período de mudanças, de expectativas e de efervescência política. Ha-
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via um grupo, no Tribunal, que pensava concretamente na formação
do Sindicato. Algum tempo depois comecei a participar dos debates,
sem muito planejamento, atraído por um assunto que sempre me apaixonou”.
A militância política não chegava a ser novidade. Montanha havia feito
parte do movimento estudantil, no centro acadêmico e no DCE da Universidade Federal do Paraná. Ainda na faculdade, trabalhou no Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil. Uma nova concepção sindical estava ganhando corpo naqueles anos 80. Em lugar de entidades
atreladas ao Estado, surgia um novo sindicalismo, combativo, independente e de representação efetiva da classe trabalhadora.
Montanha se recorda da expectativa que cercava a criação do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário. Duas propostas estavam em
discussão: criar uma nova entidade ou transformar a antiga associação
em órgão de representação sindical. No dia 8 de dezembro de 1988,
a assembleia geral da categoria aprovou a segunda alternativa. Estava
fundado o Sindijus-PR. “O Sindicato era uma novidade para a maioria
dos servidores. Naquele tempo, o Judiciário tinha uma estrutura muito menor do que a atual, e as condições de trabalho eram definidas
unilateralmente pela administração. Para o Sindicato recém-criado, o
desafio era firmar uma identidade própria, colocar-se no cotidiano dos
trabalhadores como seu representante legítimo”.
As primeiras grandes mobilizações conduzidas pelo Sindijus-PR resultaram na greve de 1989. “Foram dias de grandes assembleias, que
integraram servidores da Capital e do Interior. Os salários estavam
defasados e a pressão econômica despertou o funcionalismo para a
necessidade de uma luta unitária e forte. O Sindicato começou a se
consolidar ali”. Em suas recordações, Montanha coloca o 1º Congresso
Estadual, em 1990, como outro marco importante. “Aquele encontro
aprofundou o debate sobre os caminhos políticos que o Sindicato escolheria nos anos seguintes. Em 1991, eu passei a fazer parte da direção,
que tinha um perfil combativo. Nós atuávamos de forma completamente desatrelada e independente do Tribunal e estabelecíamos ne-
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gociações a partir das instâncias coletivas, que tinham grande participação da categoria”.
A capacidade de mobilização dos servidores e o empenho das suas
lideranças fizeram com que o Sindijus-PR se tornasse cada vez mais
reconhecido e integrado à luta geral do funcionalismo. “Professores
e funcionários de secretarias do Estado já haviam passado pela experiência da greve. As suas associações, depois transformadas em sindicatos, apresentavam uma característica reivindicatória acentuada. A
nossa, ao contrário, era mais recreativa e assistencial. O Sindicato é
que inaugurou o período de lutas”.
As lutas iam além do enfrentamento com o Tribunal de Justiça por
questões salariais. O País atravessava mudanças e os trabalhadores se
organizavam em entidades de caráter nacional. Era preciso enfrentar
as privatizações e as políticas neoliberais de desmonte do Estado, intensificadas na década de 90. “A amplitude dos desafios fez com que
nos uníssemos ao movimento popular e aos sindicatos do Judiciário e
de outras categorias”, observa Montanha. Em 1994, o Sindijus-PR se
filiaria à CUT, uma central que, em sua origem, pregava a autonomia
e a liberdade sindical. “A filiação à CUT foi importante para consolidar
e fortalecer o Sindijus-PR, mas a Central se desfigurou nos anos seguintes, rompendo com os princípios que inspiraram a sua criação, em
1983. A categoria percebeu isso. Em 2005, aprovou a desfiliação. Eu
fazia parte de um grupo que defendia novos mecanismos de organização dos trabalhadores. Nossa proposta era aproximar o Sindijus-PR da
Conlutas, um movimento em defesa de mudanças profundas e estruturais na sociedade brasileira”.
O grupo ao qual Montanha pertencia, no entanto, perdeu as eleições
realizadas em 2005. “O Sindijus-PR, embora formalmente afastado da
CUT, passou a ser controlado por uma direção cutista. Então, nós nos
organizamos como frente oposicionista e passamos a divulgar nossas
ideias. A Oposição Classista, junto com a CSP-Conlutas (denominação
atual da antiga Conlutas), quer recuperar a combatividade do Sindicato, retomar as grandes mobilizações da categoria”.
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Para Montanha, a importância das greves não se mede pelo número de
dias parados, mas pela postura da categoria. “Para mim, a maior greve
foi a de 2000, que durou cerca de quinze dias (em 1993, uma paralisação do funcionalismo durou quase sessenta dias). Ali, o confronto com
o Tribunal foi intenso. A categoria enfrentou a violência policial, resistiu
a pressões absurdas e revelou uma disposição de luta impressionante. Num primeiro momento, saímos da greve sem nenhum resultado
concreto. A nossa pauta foi conquistada somente em 2002. Apesar das
dificuldades enormes, o episódio fortaleceu muito o Sindicato”.
Numa visão crítica, Montanha lamenta a situação atual dos servidores
e revela discordância com a política adotada pela cúpula do SindijusPR. “Não temos mais uma pauta unificada. As reivindicações variam
conforme os diferentes setores de trabalho. Isso, naturalmente, é uma
tática patronal. O lamentável é que a direção do Sindicato tenha assumido uma postura excessivamente conciliatória, com pouca disposição
de enfrentamento. E o enfrentamento é necessário quando se esgotam
as soluções negociadas. O que temos de conquistas, hoje, é fruto das
mobilizações do passado. Do jeito como estão as coisas, ficou fácil para
a administração impor medidas legais que, a longo prazo, trarão prejuízos enormes ao funcionalismo”.
Ao fazer a retrospectiva do seu tempo de Sindijus-PR, Montanha revela uma certeza: a luta vale a pena. “O sindicalismo é uma experiência
marcante, uma escolha. É um processo de formação que ajuda a compreender a essência das transformações sociais e a grande capacidade
de luta dos trabalhadores”.

DEPOIMENTO : : MÁRIO MONTANHA TEIXEIRA FILHO
Assessor jurídico do Tribunal de Justiça, trabalha
em Curitiba.É formado em direito, é filiado ao
Sindijus-PR desde a sua fundação
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“O SINDICATO ME
AJUDOU A TER UMA
VISÃO MAIS SOCIAL
DA MAGISTRATURA”
Ela sempre quis ser magistrada. Tanto, que nem mesmo o investimento
em mais de três anos do curso de letras a fez recuar e, assim, pouco
tempo antes de se formar, desistiu e foi fazer Direito. Mas, antes, por
estas reviravoltas da vida, acabou sendo dirigente sindical. E não só
isso. Noeli Salete Tavares acabou sendo a primeira mulher a estar à
frente do Sindicato dos Servidores do Judiciário do Paraná: o SindijusPR. Funcionária do Judiciário, em 1989, terminou o curso de Direito e já
em 1991, assumiu a presidência do Sindicato. Isso tudo, num momento
em que o país passava por uma série de transformações e os trabalhadores tinham um papel importante a desempenhar.
Antes, até 1988, no Judiciário não havia sindicato. Portanto, estava
quase tudo por fazer. E, para isso, uma importante ação eram os debates. Havia até um grupo intersindical, reunindo diversas categorias,
que realizavam estes debates. “Havia necessidade de uma luta para
além da categoria e, assim, as discussões incluíam também as questões
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sociais e as bandeiras fugiam um pouco ao bairrismo. Neste período
já havíamos nos constituído como uma referência. Nossa categoria de
fato vinha de um importante processo de mobilização e de conscientização gradativa”.
E não eram só as grandes lutas e mobilizações que faziam parte do
dia a dia de Noeli. Ser mulher, à frente de uma entidade sindical, num
tempo de mobilizações intensas foi ainda dificultado por alguns ranços
machistas. O Judiciário estava se formando e a ideia de uma mulher na
liderança sindical, tendo que lidar com um universo muito grande de
lideranças masculinas, exigiu muita firmeza e havia algumas reservas.
Mas, frente a isso, ela nunca se intimidou e dá um recado às mulheres,
com a legitimidade de quem comandou, num momento difícil, uma
entidade até hoje dominada pelo universo masculino: o mundo sindical. “Não desistam nunca. Se existe uma barreira, como um machismo
maior, ou dificuldades em razão de sua condição feminina, enfrentem
isso. Analisem como uma maneira de crescer mais e nunca cedam à
pressão masculina, ou se deixem ser tratadas de uma maneira diferenciada, só pela condição de ser mulher”.
O tempo que esteve à frente do Sindicato foi importante. Foi em sua
gestão que o sindicato criou o informativo “Consciência e Luta” e que
colocou o primeiro carro de som em frente ao Sindicato. “Mas, passada a gestão, o sonho de ser magistrada permanecia. Os anos de luta
haviam sido de um aprendizado muito grande que mudou toda minha
vida. Saí de casa, fui morar sozinha em Curitiba. Mas era hora de seguir
meu sonho e então me dediquei de novo aos estudos”.
A conquista do cargo de magistrada foi uma sequência natural para
quem sempre soube o que queria. Mas, para Noeli, a vida sindical ensinou a lidar e a pensar de uma maneira mais social. Olhar as questões jurídicas com um olhar mais social. Hoje, ela trabalha na área da
infância e juventude e se aproximou muito dos projetos sociais. “Se
não tivesse passado pelo Sindicato, talvez não tivesse esse olhar tão
cauteloso. Seria uma magistrada, sem dúvida, mas não teria adquirido
a experiência que adquiri”.
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Para a sindicalista, que virou magistrada, e que gosta de destacar a
influência que teve na sua vida profissional o desembargador Wilson
Reback, quando se presta um serviço público, o servidor, magistrado
ou não, tem obrigação de ter uma visão política e social e prestar um
serviço de qualidade.

DEPOIMENTO : : NOELI SALETE TAVARES
Magistrada, atualmente é Juíza de Direito
na Comarca de Ponta Grossa, onde atua
na Vara de Infância e Juventude
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“A POLÍCIA CHEGOU
FORTEMENTE
ARMADA, ATACANDO
OS MANIFESTANTES”
Ela não considera uma situação especial. Na verdade, acredita no coletivo, na visão de que não se faz nada sozinho. Pode ser e a história
tem mostrado que é. Mas o fato de ter sido sequestrada por forças
policiais, ficar rodando por horas, sem saber para onde seria levada
e nem mesmo qual seria seu fim, não é exatamente o que dá para
chamar de uma situação normal. Pois foi exatamente isso que aconteceu com Rosely do Carmo Colussi, numa das greves realizadas pelos
servidores do Judiciário. Liderança sindical, ao sair de uma assembleia,
estava junto com a categoria em frente ao TJPR, quando, por ordem do
presidente do Tribunal, a polícia chegou fortemente armada atacando os manifestantes, espancando-os e destruindo o carro de som sob
fortes ameaças. E assim, sem nenhuma razão ou respeito a qualquer
direito, ela e outro companheiro (Walderley) foram enfiados dentro
de um camburão. Passaram uma tarde toda rodando, sendo transferida de carros policiais, para não ser localizada, sem contato algum, e
abaixo de muita pressão psicológica. A ordem, segundo a própria PM,
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foi dada pelo chefe do Poder Judiciário. Nem a própria polícia sabia em
que artigo ela se “enquadrava” para lhe dar voz de prisão.
Uma truculência que por pouco não se transformou em tragédia. Num
determinado dia da greve, vendo que os cassetetes não aplacavam a
coragem e a mobilização dos trabalhadores, deram-se conta de que a
grande arma era a comunicação. Assim, um dia veio o guincho da polícia para carregar o caminhão de som. Os trabalhadores não tiveram
dúvida: sentaram-se à frente do caminhão, tomando conta da rua e
não arredaram pé. A polícia, por sua vez, estava determinada a levar
o caminhão e veio para cima dos trabalhadores. Só pararam depois de
perceber que os trabalhadores não sairiam. O fato mostrou o despreparo da polícia, que levou tempo para perceber que os trabalhadores
não iriam sair dali. Esta greve, mais do que nunca, evidenciou uma intensa resistência dos trabalhadores contra a barbárie. “Mostramos a
verdadeira cara da Justiça e isso teve suas consequências.”
Esta greve foi uma das maiores da categoria. Chamou a atenção da
imprensa e da sociedade para a realidade do Judiciário e mostrou a
truculência do Estado. O fato – a truculência e o desrespeito para com
os trabalhadores – foi levado a diversos órgãos públicos e autoridades,
Secretaria de Segurança, Tribunais Superiores. E, para Rosely, aquela
tarde se prolongou por anos. Ela foi perseguida, respondeu a processo
criminal e administrativo. Seu crime? Ter resistido e lutado por melhores condições de trabalho e salário. Como não tinham um motivo para
explicar seu sequestro, decidiram processá-la criminalmente por ter
“agredido 22 policiais”! Os policiais confirmaram em juízo que foram
agredidos por ela. Tempos depois, ela foi absolvida.
O dia a dia do sindicato naqueles tempos foi todo marcante. “Era um
período novo para nós, não sabíamos aonde a estrada ia nos levar. A
administração do TJPR nunca tinha enfrentando manifestação de servidores. Para eles, também era novo”.
“Apesar de tudo, dos altos e baixos, chegou o tempo de que a gente
colheu os frutos desta greve. Ela também nos deixou uma lição muito
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grande: a de levar com força e com coragem tudo que temos que enfrentar, não só na vida sindical, mas para a vida da gente. Infelizmente,
ainda hoje vemos repetirem-se ameaças contra os servidores, mas o
importante é que nunca perdemos a dignidade, o amor próprio e, de
uma forma ou de outra, conseguimos denunciar algumas intolerâncias
do Judiciário do Paraná”.
Coragem sempre esteve com Rosely que saiu de uma cidade pequena,
foi para Curitiba assumir a direção do Sindicato e começar uma vida na
capital, com dois filhos pequenos. Destes tempos, lembra das crianças
junto com ela, nas reuniões de finais de semana, e das inúmeras vezes
que teve que pedir que eles ficassem quietos, para que o grupo pudesse discutir os temas de interesse da categoria. Se pudesse voltar no
tempo, diz Rosely, faria tudo do mesmo jeito e com a mesma coragem.
“Só uma coisa eu mudaria: separaria mais a minha militância política
da minha vida familiar”.
Ela também reafirma que ainda há muito por fazer, como tinha nos
anos 80/90. “Tem todo um processo correndo na sociedade, que indica
que um importante passo é buscar o sindicato, participar da entidade.
E, apesar das eventuais divergências, está claro, e a história mostra
isso, que é com a unidade e a união de todos os trabalhadores que as
conquistas chegam. Às vezes demoram, mas elas vêm. Por isso é preciso politização, em processos coletivos e democráticos. Juntos, sonhando e construindo o que nos parece mais justo”.

DEPOIMENTO : : ROSELY DO CARMO COLUSSI
Oficial de Justiça, entrou no Judiciário em 1977
e é filiada ao Sindicato desde 88.
Integrou a gestão de Noeli Salete Tavares
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“ME DESCULPE,
VOCÊ ESTAVA
CERTO”

Há muitos anos, ele não tinha muita afinidade com as lutas. Para ser
sincero, até achava um colega de faculdade, que costumava andar de
boina do Che Guevara, com mais alguns “esquerdistas”, entregando
aqueles papeizinhos, parando todo mundo, meio sem propósito. Até
mesmo a militância de sua esposa, naqueles tempos, mais próxima dos
movimentos sociais, parecia-lhe sem sentido. Tinha um dia sonhado
em fazer engenharia e trabalhar com o pai. Mas, por circunstância da
vida, acabou formando-se em Direito, fazendo concurso e trabalhando
no Judiciário.
É claro que não tinha nenhum prazer em cumprir mandatos de emissão
de posse, de retirar as pessoas e prender militantes em dia de eleição.
Mas também não parava muito para pensar a respeito. Era apenas seu
trabalho. Além do descontentamento geral com o sistema, achava que
estava tudo errado. Vivia questionando, mas não participava de nada.
Ficava em casa, reclamando, e nada mudava. Naquele tempo, aquele
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sujeito tranquilo, que atuava na comarca de Ponta Grossa, não sabia
que o caminho que estava trilhando iria mudar radicalmente.
Foi lá pelos idos de 2001/2002, que se aproximou do Sindicato. Muito mais por curiosidade do que por qualquer outra razão. Estava ganhando mal e, na sua visão, o sindicato não estava fazendo nada para
melhorar a situação. Pensava: “para que ter um sindicato que não faz
nada?”. Mas, como era um sujeito tranquilo e educado, parou também para ouvir. E aí, alguma coisa começou a mudar. Ouviu coisas que
nunca tinha ouvido. Até então, a história do país que conhecia era a
oficial, dos bancos escolares. Porém, o pessoal do sindicato contava
outra história. Os “mocinhos”, de repente, não eram mais assim tão
bons e os “maus” não eram mais tão ruins. Então ele se deu conta que
precisava aprender. Muito e rapidamente. Descobriu que não conhecia
a verdadeira história do país, do seu povo, dos trabalhadores. Nem dos
sindicatos ou dos movimentos sociais.
Ficou no sindicato, começou a participar cada vez mais. Fez cursos de
formação, assumiu seu papel de trabalhador, de lutador e passou a
participar de todas as atividades sindicais. Em 2003, José Roberto Pereira, entrou para a direção da entidade. Era outro Roberto. Não mais
aquele que se irritava com as panfletagens dos “esquerdistas”, mas
agora, ele mesmo, um panfleteiro.
Na direção do Sindicato foram várias as mobilizações. Atuava numa
comarca grande e sempre conseguia reunir bastante gente para ir às
assembleias da categoria. Acabou constituindo-se numa liderança. E
foi assim que, em 2005, participou de uma chapa que tinha seu nome
para a Coordenação-Geral do Sindicato.
Em 2006, assumiu a direção da entidade e os primeiros tempos foram
de superação de dificuldades de toda a ordem. Mas pouco tempo depois, o quadro começou a mudar.
Em 2007, com a venda dos precatórios e as contas da entidade mais
organizadas, compraram a primeira sede, em Curitiba.
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Politicamente, a entidade começou a discutir o Plano de Carreira, uma
agenda que existe até hoje, conquistaram a data-base, a pressão dos
trabalhadores resultou em contratação de servidores, teve a vitória
judicial dos 64% que depois foi revertida, mas desde 2008, estão asseguradas as perdas anuais. Em 2009, mais conquistas, com a criação
de novos cargos e a regulamentação da lei das progressões. Em 2010,
veio a URV e a lei que regulamentou o Plano de Cargos, que diminuiu a
distância entre o Primeiro e o Segundo Grau.
Em 2011, com uma nova estratégia e venda de precatório, foi possível
o pagamento dos dias descontados da greve de 2000. E a chácara, que
pertencia ao sindicato, mas nunca havia sido transferida do nome da
Associação, também teve sua documentação regularizada. Previdente,
também não escapou à diretoria, a necessidade de criação de um Fundo de Mobilização, para fazer frente à luta, tão urgente e necessária.
Protagonizaram alguns eventos importantes. Em 2007, por exemplo,
o Sindicato iniciou contato com outros sindicatos, em nível nacional,
e chamou para uma reunião no Paraná. Nenhum deles era filiado à
Federação. Vieram 13 ao todo. E, mesmo sem ser convidada, a presidente da Federação pareceu de repente para participar da reunião,
entendendo que estavam constituindo um golpe para derrubá-la. Mas,
não era nada disso. O objetivo era exatamente fortalecer a Federação,
para poder construir uma luta nacional.
E foi assim que começou, por exemplo, a discussão da PEC 190. Hoje,
em tramitação no Congresso e que poderá trazer importantes avanços
para os servidores dos judiciários estaduais, muito em breve. E tudo
começou no Paraná. A Federação foi fortalecida, muitos sindicatos filiaram-se. A presidência mudou de forma democrática e por voto em
Congresso. Hoje, é desenvolvida uma luta importante em defesa dos
direitos e reivindicações dos servidores dos judiciários estaduais.
Os desafios iam, desde fazer frente às mobilizações necessárias à frente da categoria, até ao enfrentamento com os presidentes do Tribunal.
Em certa ocasião, numa reunião com o presidente do TJPR – a primeira
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daquela gestão – ele observou que Roberto mancava. Então, em tom
entre ameaçador e debochado, comentou: “Olha quero lembrá-los de
que este presidente que vocês elegeram (disse referindo-se ao Lula),
na época das Diretas Já, levou uma cacetada do General Newton Cruz
e também ficou mancando. Fazer greve pode deixar o sujeito mancando”. A resposta foi imediata. “Pois veja o senhor, quem estava certo.
Quem é mesmo este general e onde ele está? Já o que apanhou, hoje
é presidente do Brasil, com o apoio do povo”. O presidente do TJPR
então desconversou e perguntou o que o Sindicato queria.
Hoje, diz José Roberto, que foi reeleito para a direção do Sindicato:
“Aprendi muito. Prefiro apostar na negociação e avançar até onde é
possível. Mas sabemos que chega um momento que este caminho se
esgota e é preciso partir para o enfrentamento”. A luta sindical, diz
ele, exige novas habilidades. “É preciso aprender a discutir a questão
orçamentária, estar ligado na comunicação, entender as novas formas
de mobilização. Os tempos são outros e os atores também. Estamos
sempre aprendendo”. Apostar na unidade, na transparência, na democracia e no diálogo são fundamentais na visão daquele que aprendeu
na luta e no dia a dia, a importância do Sindicato, dos movimentos
sociais e da participação efetiva.
Em tempos mais recentes, por uma dessas surpresas da vida, ele encontrou o tal sujeito da boina do Che Guevara. Então, o desejo de lhe
dizer o que guardava há tempos, não pôde esperar. Relatou um pouco
da sua trajetória, se apresentou como uma liderança sindical, um lutador e declarou: “Você estava certo. Poderia ter começado esta luta
antes”. O tal sujeito chorou, e ele, José Roberto, tirou um peso dos
ombros. Porque agora sabe que está do lado certo.

DEPOIMENTO : : JOSÉ ROBERTO PEREIRA
Formado em Direito, é Oficial de Justiça e o atual
Coordenador-Geral do Sindijus-PR na sua quinta gestão
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“OCUPAMOS
A CAPELA DO TJPR
E ANUNCIAMOS:
ESTAMOS EM GREVE
DE FOME”
A medida pareceu muito radical. Mas era absolutamente necessária.
Mais do que mostrar a indignação dos servidores, era preciso mostrar
à sociedade a verdadeira face do Judiciário e as irregularidades que
vinham sendo cometidas pelo órgão. E foi por isso que dois servidores,
entre eles o Oficial de Justiça David Machado e o colega Luiz Gonzaga
Soares do Rego, decidiram fazer uma greve de fome. Mas, só isso não
era o bastante. Era preciso um lugar com simbolismo e que, de quebra,
não permitisse ao TJPR usar das suas estratégias de truculência que
vinha caracterizando as gestões da época. Então, a categoria não teve
dúvidas: a greve iniciaria na Capela do Tribunal de Justiça.
Decidido era de hora de partir para a ação. E foi assim que, em assembleia, o conjunto da categoria decidiu por apoiar o movimento, o sindicato ofereceu a estrutura e os dois colegas se dispuseram a cumprir
a tarefa.
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A discussão sobre a greve de fome já vinha há algum tempo. Era uma
ação extrema e precisava ser bem elaborada, bem desenvolvida e dar
resultados. A ideia vinha madurecendo em debates que envolveram
outras categorias, vários sindicatos, a Central Única dos Trabalhadores
(CUT), lideranças dos movimentos sociais, mandatos parlamentares,
direções de partidos e uma série de representações. E todo este debate foi importante, porque quando foi deflagrado o movimento, todos
estes setores deram apoio. Surpreendeu até mesmo a postura da imprensa que, naquele momento, deu uma importante cobertura ação
dos trabalhadores e contribuiu para mostrar o que era o Judiciário à
época.
Não foi um movimento que nasceu do nada: os trabalhadores já haviam realizado greves e manifestações; tinham apanhado da polícia;
lideranças haviam sido presas; o carro de som era recolhido todos os
dias. Mas, na contramão da intenção do TJPR, estas eram atitudes que
apenas reforçavam a indignação dos servidores, que cada vez realizavam movimentos mais fortes. Muitos movimentos e até greves duravam mais, exatamente pela forma como o Tribunal reagia à pressão da
categoria. E foi assim que chegaram a uma greve de fome.
A decisão foi de tomar a Capela do Tribunal de Justiça e então anunciar
o movimento. Assim foi decidido. Assim foi feito. Um pouco antes do
meio-dia daquela terça-feira, dia 1º de agosto de 2000, logo após a assembleia da categoria, os trabalhadores anunciaram a greve de fome.
Muitas pessoas foram lá dar apoio. Muitos choraram, porque vinham
acompanhando o que estava acontecendo e o sacrifício daqueles colegas era o de todos os servidores. A falta do alimento foi substituída
pela solidariedade.
A reação do Tribunal foi imediata. Antes do final da tarde, o Tribunal
estava abarrotado de policiais e viaturas. Havia um sentimento de que
iriam invadir a Capela e acabar com o movimento à força. Então, de
forma estratégica, já beirando a madrugada, os trabalhadores conseguiram uma ambulância com um dos sindicatos parceiros, que levou
os grevistas para o Hospital. Enquanto isso, os demais que apoiavam

60

a luta, conseguiram um trailer, estacionaram em frente ao TJPR e, ao
retornar do Hospital na ambulância, os grevistas deram continuidade
ao movimento, agora no trailer. A greve de fome durou até a sexta. No
final, foi feita uma atividade simbólica, foram soltos balões e o Judiciário começou a ser visto de outra forma pela sociedade.
Outro momento importante, que traduziu em ação o sentido da palavra solidariedade, foi a relação que o Sindijus-PR estabeleceu com os
movimentos sociais, especialmente o MST. A aproximação começou
com o entendimento de que a luta pela terra, por reforma agrária e
por justiça social, não é só dos camponeses. É de todos os trabalhadores.
Era um tempo em que o Sindicato fazia muita discussão sobre a importância dos movimentos sociais. E o MST era visto como um movimento
importante – como é até hoje – na luta contra o latifúndio. No Paraná, durante as duas gestões do governador Jaime Lerner (1995/2003,)
houve muita pressão e perseguição ao MST. Houve desocupações, lutas e mortes. As instituições se encheram de cercas para evitar a aproximação do Movimento, especialmente depois dos camponeses terem
acampado durante meses na praça, em frente ao Palácio de Justiça.
Uma ação que só evidenciou, materialmente, a dificuldade que os movimentos sociais tinham e tem em chegar até os poderes.
Assim como o MST, também o Movimento de Luta pela Moradia recebeu o apoio da entidade, quando, num determinado momento, foi
desalojado de um prédio abandonado que havia ocupado. O Sindicato ofereceu uma chácara da entidade para abrigar, por um tempo, os
poucos pertences desses trabalhadores que não tinham para onde ir.
Nas lembranças do Oficial David, que entrou no Judiciário em 1986, e
continua até hoje na luta, estão ainda muito vivas essas ações de solidariedade. Uma solidariedade que começou ainda nas reuniões dos
Oficiais de Justiça, em Maringá, que se reuniam para dividir os problemas da categoria. Uma luta que depois foi assumida pelo Sindicato, a
partir da sua criação.

61

Uma solidariedade fruto, talvez, da vida sindical que, para ele, começou aos 16 anos, quando foi trabalhar no Sindicato dos Arrumadores
(que faziam a movimentação de cargas), onde ficou por 17 anos, levado
por uma tia. O ano era 1968, de grandes implicações políticas, principalmente no movimento sindical. Então, o jovem David, que ainda não
entendia bem o que estava acontecendo, aproximou-se de quem tinha
uma compreensão mais política da situação e ali aprendeu muito. Ouvia falar que o que estava acontecendo no país era uma afronta à Constituição, um deboche com os direitos civis, entre outras denúncias.
Logo depois de entrar no Judiciário, em 1986, o Sindijus-PR foi criado e
ele sindicalizou-se. Participou da primeira greve de 12 dias, que aconteceu no momento em que o Judiciário completava quase 100 anos, e
que rendeu à greve o título de “A greve dos 100 anos”.
Em 1990 foi eleito para a direção do Sindicato, mudou-se de Maringá
para Curitiba e nunca mais parou. Fez parte de todas as direções desde
então, em algumas, liberado, em outras não. Foi Coordenador-Geral de
1997 a 1999. Não por acaso, depois de fazer bacharelado em Direito,
voltou a estudar e foi fazer mestrado. O tema da pesquisa? “Direito de
greve do servidor público como direito fundamental”. Ainda não concluiu esta jornada, mas quem sabe, para quem já fez greve de fome...

DEPOIMENTO : : DAVID MACHADO
Bacharel em Direito, é Oficial de Justiça
e sindicalizado desde 1989. Integra as
direções do Sindicato desde 1990 e foi
Coordenador-Geral na gestão 1997/1999
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“UM OFICIAL DE
JUSTIÇA NÃO É SÓ
UM CUMPRIDOR DE
MANDADOS”
A paixão começou cedo. Itacir Antunes dos Santos trabalhava num escritório de advocacia. E foi vendo como funcionava a Justiça. Se encantou e decidiu: é isso mesmo que quero para minha vida. Hoje, ele
comemora mais de 40 anos como Oficial de Justiça do Judiciário do
Paraná, mas especificamente na comarca de Cascavel.
Mas lá atrás, num tempo bem distante, Itacir fez de tudo um pouco. De
família com poucas posses e nove irmãos, trabalhou na roça, foi servente de pedreiro, foi vendedor e tinha o sonho de ser caminhoneiro.
Morar perto de uma BR e ver caminhões indo e vindo alimentavam diariamente este desejo. Mas foi o curso técnico em Contabilidade que
lhe proporcionou trabalhar no Escritório, onde ele acharia a profissão
para o resto de sua vida.
E a paixão pelo que faz foi tão avassaladora, que hoje, olhando para
trás, faria tudo igual. Iria de novo para o Judiciário. Ele se sente uma
pequena ferramenta, mas uma ferramenta indispensável. “Sem os servidores o Judiciário não é coisa alguma”.
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“Cada dia que passa é uma situação diferente. Não sei o que é rotina. O
Oficial de Justiça não é só um cumpridor de mandados. É também um
conselheiro, um psicólogo, um orientador”. Itacir se refere às surpresas
que o seu trabalho reserva a cada dia, quando na tarefa de cumprir
mandados, acaba conversando, ouvindo as histórias das pessoas a partir de um contato direto. Por isso, talvez, diz ele, ainda não tenha se
aposentado, embora já tenha tempo para tanto.
Algumas situações são difíceis e exigem preparo. Uma das mais difíceis,
apesar da experiência na profissão, são os despejos. “Dói despejar as
pessoas. É muito triste”, revela. Mas outras situações, como ficar cara
a cara com um criminoso ou alguém que está armado, também não é
coisa fácil. “O Oficial vive em constante risco. Sai para levar a intimação e não sabe o que vai encontrar pela frente”.
Tem os estresses da profissão e da vida. E nem mesmo o susto com a
saúde, que deixou Itacir alguns dias na UTI arrefeceu seu ânimo. Nem
bem ficou bom e já voltou a trabalhar.

O SINDICATO VEIO AO ENCONTRO DOS SERVIDORES
Uma vez no Judiciário, Itacir levou algum tempo para se sindicalizar. Ele
diz que a distância – são mais de 500 quilômetros - e por um tempo
a não presença do Sindicato na comarca contribuíram para isso. Mas
esta condição mudou quando o Sindijus-PR começou a chegar mais
amiúde no local de trabalho, a partir de uma gestão que adotou a política de descentralização da entidade. E foi por isso que a cerca de vinte
anos ele já é sindicalizado. “Na verdade o Sindicato começou a aparecer, a fazer reuniões na nossa cidade, mostrando a importância da
sindicalização para nossas lutas, vimos que a entidade agregava os servidores, levava nossas reivindicações ao Tribunal de Justiça, realizavam
encontros e assembleias no interior do Estado, e isto foi sensibilizando
o pessoal para se sindicalizar”, diz animado. Itacir releva que, para ele,
esta política, fortalecida a partir da gestão do Zé Roberto, mostrou um
Sindicato que não atuava só para e com os servidores da Capital, mas
em benefício de toda a categoria.
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Ele lembra com orgulho a greve de 2000, que durou cerca de 14 dias.
“A categoria estava unida. Foi difícil, mas tivemos resultados positivos.
O Sindicato esteve sempre junto. Na época os dias foram descontados,
mas mais tarde, em 2008 o Sindicato devolveu os valores descontados
dos servidores devidamente corrigidos. Mas não só isso. Eles brigaram
para que as ausências fossem tiradas das fichas e foi uma luta vitoriosa. Em Cascavel fechamos o Fórum e tivemos o apoio da sociedade, da
OAB e de outras categorias. Quando a gente briga por uma causa justa,
nossa luta é reconhecida pela sociedade”.
Outra luta destacada por ele, o realinhamento salarial do pessoal que
entrou no Judiciário ganhando cerca e mil reais e a partir da atuação
do Sindicato, foram equiparados aos técnicos judiciários e em pouco
tempo viram seus salários elevados.
O Oficial de Justiça frisa que a luta sindical foi e é importante não só
pela questão salarial. A implantação de mais vagas, mais funcionários,
brigando junto com os juízes, com o prefeito, com os vereadores, com
os deputados, são iniciativas que somam muito e que mudam a situação dos servidores. “Tivemos várias conquistas com o Sindicato. E a
maior nem é a questão salarial, mas melhores condições de trabalho”.

UMA ANDORINHA SÓ NÃO FAZ VERÃO
Hoje, Itacir sabe que o ditado popular é uma verdade. “Com o tempo,
a gente vai olhando as coisas, vai vendo que a luta é igual à história da
andorinha, que sozinha não faz verão. Temos que estar juntos com as
outras pessoas, ter um ideal, união e vontade de fazer”. E é isso que
este Oficial de Justiça, com profissionalismo e paixão vem fazendo, junto com o Sindicato.

DEPOIMENTO : : ITACIR ANTUNES DOS SANTOS
Oficial de Justiça da Comarca da Cascavel.
Faz parte do Conselho Deliberativo do Sindijus-PR.
É filiado desde 1997
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“NÃO PODEMOS
DEIXAR A
CATEGORIA DO
JUDICIÁRIO SE
PERDER”
Adriana Mendes Pires de Campos, mineira de nascença, mas paranaense de coração, está no Judiciário desde 1991 e praticamente desde que
entrou é filiada ao Sindicato. “Ser sindicalizada não foi uma opção”, diz
esta lutadora mineira, que muito antes, desde seus 18 anos, já vinha
acumulando experiências na luta, através da participação em partidos
políticos e no movimento estudantil. Estar junto com os companheiros,
envolvida nos movimentos sociais, é uma condição natural na sua vida.
Antes do Judiciário, a hoje Assistente Social que atua na Vara da Infância e da Juventude na Comarca de Foz do Iguaçu, já foi manicure, trabalhou na prefeitura de Juiz de Fora (MG) e teve outras ocupações para
pagar a faculdade. Então, quando foi para Foz do Iguaçu (PR), arranjou
emprego em uma empresa, fez concurso para a Prefeitura, passou,
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estava trabalhando no Executivo Municipal quando surgiu o concurso
para o Judiciário. Ela fez, novamente passou e optou por trabalhar na
Justiça paranaense, onde está desde 1991 como Assistente Social.
Já no Judiciário, atuou como pesquisadora do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA) onde participou de duas importantes pesquisas que modificaram o trabalho de adoção do município de Foz do
Iguaçu. O resultado está no livro “Abandono, Exploração e Morte de
Crianças e Adolescentes em Foz do Iguaçu”, feito a partir de pesquisas
realizadas em conjunto com acadêmicos, sobre a situação dos abrigos,
o trabalho infantil e a mortalidade de adolescentes no município.
Na luta sindical Adriana lembra a greve de fome feita por companheiros em frente ao TJ, há mais ou menos quinze anos. “Ficamos um
bom tempo na frente do Fórum e o TJ dificultando cada vez mais”. Ela
também destaca a manifestação realizada junto com os professores e
outras categorias, há cerca de doze anos, quando tomaram a avenida
principal, no Centro Cívico, gritando palavras de ordem.
A opção pela profissão ratificaria uma preocupação com o outro. E a
vida sindical, em parte, representa isso, a luta com e pelo outro também. E vindo de uma pesquisadora, não é de admirar que ela destaque
como uma das importantes ações do Sindicato a formação sindical.
“Na época do Paulo Paulino fizemos uma formação sindical integrada
com os professores e pessoal do Movimento dos Trabalhadores Rurais
sem Terra (MST), que possibilitou um envolvimento maior com outras
questões, o que foi muito positivo. Para mim foi um divisor de águas
esta formação. E a atual diretoria tem investido muito em formação
também”, diz ela que já fez parte do Conselho Fiscal e da Diretoria Colegiada do Sindijus-PR.
Foi nesta época que, segundo Adriana, o Sindicato viveu um momento de transição vindo a se constituir como uma entidade com novas
possibilidades, mais interativa e participativa. “Foi um momento que
possibilitou que a gente se aproximasse mais do Sindicato, com maior
formação, participação e democratização da nossa entidade”.

68

Hoje Adriana se mostra preocupada com a renovação por que vem
passando a categoria. Para ela, muitas pessoas estão distantes, não
estão vindos para o Sindicato e não estão se envolvendo na luta. O
caminho, ela acredita, é investir ainda mais em formação sindical, que
neste momento tem um papel decisivo. “Acho que estamos passando
por uma crise. Houve renovação no quadro de funcionários no Tribunal
de Justiça e o que estou percebendo é que as pessoas estão envolvidas
cada uma com sua vida. É preciso mais amadurecimento sindical, mais
formação sindical e política, para trazer mais experiência. Não podemos deixar a categoria do Judiciário se perder”.
Ela reforça como uma das importantes qualidades do Sindicato o fato
de respeitar e dar prosseguimento as decisões das assembleias. Destaca o investimento em comunicação e na boa abertura dada aos sindicalizados. Mas vê como uma dificuldade a integração com os novos
servidores do TJPR. É preciso, na opinião da Assistente Social, afinar
o discurso. “É preciso sentar, debater, colocar opiniões. Eu diria aos
que ainda não são sindicalizados, que são as pessoas que fazem a diferença. Pode até criticar, mas se estivermos fazendo a nossa parte. E
as críticas devem ser feitas cara a cara, não se escondendo atrás das
redes sociais”.
“Lutamos para que o Tribunal fizesse concurso e contratasse novos
servidores, lutamos para melhorar salários de quem entrou ganhando
mil reais, para melhorar as condições de trabalho, e isso só foi possível com participação, com mobilização. O momento é muito difícil,
portanto é hora de estarmos cada vez mais unidos”. E militante desde
sempre, Adriana sabe do que está falando.

DEPOIMENTO : : ADRIANA MENDES PIRES DE CAMPOS
Assistente Social da Vara da Infância e Juventude da Comarca
de Foz do Iguaçu. É filiada desde o início dos anos 90 e já fez
parte do Conselho Fiscal e da Diretoria Colegiada do Sindijus-PR.
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“MOSTRAMOS O
PODER QUE EXISTE
NA ORGANIZAÇÃO
DO TRABALHADOR
JUNTO COM O SEU
SINDICATO”
Andréa Ferreira entrou em 2007 no Judiciário e em seguida se sindicalizou. Para ela, uma iniciativa natural, dada sua formação marxista
e a constante participação em movimentos estudantis na época de
segundo grau, do trabalho junto com a população das ruas, com adolescentes infratores. “Quando entrei tivemos um curso e no primeiro
dia eu me sindicalizei. Não tive dúvidas, pois eu sempre acreditei na
organização dos trabalhadores”.
Formada em Serviço Social, Andréa é filha de advogada, o que a aproximou área. “O direito me agradava, mas eu queria mesmo era entrar
no Tribunal de Justiça, como não teve concurso para Assistente Social
decidi entrar em outro cargo, como Técnica de Secretarial”. Antes, ela
atuava como Assistente Social em duas ONGs e trabalhava com produção de eventos.
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Quando Andréa entrou no Judiciário, muitos outros também iniciaram
suas carreiras. Fazia tempo que não era realizado concurso público e
este só ocorreu por uma luta do Sindicato.
Mas muitos entraram ganhando cerca de 900 reais por mês, um valor
muito baixo, não tinha auxílio alimentação, saúde, risco de vida, nada.
“Então começamos a conversar sobre isso e eu e outros colegas, fomos
até o Sindicato pedir ajuda. Merecíamos uma melhor remuneração e
melhores condições de trabalho, o Sindicato abraçou a nossa causa.
Foi um movimento muito bacana por melhores condições de trabalho
e salário digno.” Chegamos à eminência de uma greve”.
Andréa lembra que muitos estavam em estágio probatório, mesmo assim todos fecharam junto com o Sindicato e outros servidores que não
estavam nas mesmas condições deram seu apoio.
A partir daí mudou muita coisa. Foi construído um plano de cargos e
salários, mudou a nomenclatura dos cargos e o salário deu um salto de
cerca de 900 reais para quatro mil reais.

UMA LUTA QUE MARCOU A HISTÓRIA DO PARANÁ.
Em 2015, Andréa destaca o envolvimento dos servidores do Judiciário
e do Sindicato nas manifestações que marcaram a história do funcionalismo no Paraná. “Nos unimos aos professores e outros servidores
para acompanhar a votação do “pacotaço” de maldades do governador
Beto Richa (PSDB). Alguns entraram na Assembleia Legislativa para a
acompanhar a votação. As galerias estavam lotadas. Em pouco tempo
houve um barulho e os servidores começaram a entrar. Os deputados
correram, acuados, e os trabalhadores ocuparam o espaço que é deles.
A partir desta ocupação, ficamos dois dias na Assembleia Legislativa do
Paraná”.
Andréa destaca este como um dos importantes momentos da categoria, onde a solidariedade marcou o movimento. Foram organizados
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grupos de limpeza, de recebimento de doações, de alimentação, de
plantão, partilhando cada pedacinho de chão. Muitos colegas foram
levar comida. Depois de dois dias houve a desocupação e os deputados
chegaram de camburão, para tentar aprovar o pacote do governador.
Os servidores resistiram novamente e houve enfretamento com a polícia, que abusou da truculência, com gás lacrimogêneo, balas de borracha, bombas de efeito moral e outras estratégias. Os deputados mais
uma vez recuaram.
Após este enfrentamento os servidores saíram em caminhada e foram
saudados, receberam o apoio da população, com bandeiras e papéis
picados, jogados nos manifestantes. Não teve nenhuma desordem, nenhuma bagunça. Uma manifestação legítima e ordeira.
Depois de dois dias houve a desocupação, mas as manifestações no
Centro Cívico continuaram e os servidores saíram em caminhada e
foram saudados, receberam o apoio da população, com bandeiras e
papéis picados, jogados nos manifestantes. Não teve nenhuma desordem, nenhuma bagunça. Uma manifestação legítima e ordeira.
Em frente ao Tribunal de Justiça, os manifestantes fizeram uma manifestação contra o auxílio-moradia e esclareceram que este era um
privilégio dos magistrados, não dos servidores. “Mostramos o poder
que existe na organização do trabalhador junto com o seu Sindicato”,
lembra Andréa.
Alguns dias depois, deputados chegaram de camburão, para tentar
aprovar o pacote do governador. Os servidores resistiram novamente
e houve um massacre por parte da polícia, que abusou da truculência,
com gás lacrimogêneo, balas de borracha, bombas de efeito moral e
outras estratégias. Enquanto isso, dentro da ALEP, os Deputados aprovavam um pacote econômico que autorizava o Governo a pagar suas
dívidas usando 8 bilhões de reais do Paraná Previdência.
“Podemos ter uma sociedade que olhe para o outro, como olha para
si. Que se preocupa com algo além de si. Uma sociedade justa e iguali-
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tária tem que ser construída, olhando também para a população mais
humilde, simples, e contribuindo para que ela conheça o seu poder,
que tenha identidade e não seja levada por qualquer vento ou por uma
notícia de televisão. Tenho dito nas nossas viagens que temos que descobrir a nossa identidade. Somos servidores, trabalhadores do judiciário, e a nossa divisão só vai nos enfraquecer e fortalecer o patrão que
é o TJ. É hora de deixarmos de lado as diferenças e nos unirmos como
categoria para dizermos não a qualquer tentativa de retirar direitos ou
que nos impeça de avançar”.
Muitos servidores estavam participando de uma atividade com esta
magnitude pela primeira vez na vida, já que tinham entrado recentemente no Judiciário.

O EXEMPLO DA CIDA
Andréa também lembra com carinho da companheira Cida, conhecida por dez entre dez servidores que estiveram nas lutas da categoria. Isso porque ela era uma guerreira. Apesar de seus 60 e poucos
anos, Cida era incansável e tinha uma jovialidade inacreditável. Era
engajada politicamente com a causa dos trabalhadores, não só os do
judiciário, mas de todos. Também lutava muito em defesa das mulheres. Como antiga agente de limpeza, Cida havia sofrido muito com a
discriminação e tomou à frente na luta de gênero dentro do Sindicato. “Ela foi uma precursora. Ver a Cida trabalhar foi uma experiência
maravilhosa, o Sindicato era a outra família dela, tinha muito carinho
por tudo isso”.
Para Andréa, estar dentro do Sindicato é uma forma de lutar. E apesar de ter aberto mão de casos que ela cuidava na Vara da Infância,
valeu a pena por uma causa maior, uma causa que vai além do Judiciário. “É um trabalho árduo, mas as pessoas me inspiram como a
Cida, o Zé Roberto e o David. Estar no Sindicato é trabalhar em prol
da categoria, participar ativamente dos debates, das discussões, ir à
base, visitar comarcas tão pequeninas que estavam esquecidas, sen-

74

tar e ouvir o trabalhador, as pressões que eles estão sofrendo e trazer
estas questões para o Sindicato é muito gratificante”.
Andrea teve muitos sonhos, todos eles ligados a justiça social. A escolha da faculdade, a militância ainda jovem, a atuação no judiciário
e a aproximação com o Sindicato foram formas de concretizar, ainda
que com pequenas contribuições, estes sonhos. “Podemos ter uma
sociedade que olhe para o outro, como olha para si. Que se preocupa
com algo além de si. Uma sociedade tem que ser construída, olhando
também para a população mais humilde, simples, e que ela conheça
o seu poder, que tenha identidade e não seja levada por qualquer
vento ou por uma notícia de televisão. Tenho dito nas nossas viagens,
temos que descobrir a nossa identidade. Somos servidores, trabalhadores do judiciário, e a nossa divisão só vai nos enfraquecer e fortalecer o patrão que é o TJ. É hora de deixarmos de lado as diferença e
nos unirmos como categoria para dizermos não a qualquer tentativa
de retirar direitos ou que nos impeça de avançar”.

DEPOIMENTO : : ANDRÉA REGINA FERREIRA DA SILVA
Técnica de Secretaria no TJPR em Curitiba. É filiada desde 2007
e é nesta gestão Coordenadora Adjunta do Sindijus-PR
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“TODOS ME
CONHECEM COMO
O PAPAI NOEL DE
PRETO”
Na vida de Jurandir Moreira Villas Boas Júnior, a militância sindical veio
mais tarde. Aposentado, viu na participação no Sindicato uma forma
de ajudar os servidores mais idosos, que muitas vezes não têm como
se deslocar de onde estão para defender seus direitos. À distância e
eventuais problemas de saúde em alguns casos não permitem. “Uma
importante ação que o Sindicato tem feito é a relação e tratamento
com os idosos, e a ajuda às vezes é de forma voluntária. O Sindicato
está sempre com as portas abertas”.
Os primeiros contatos com o Sindicato foram através dos oficiais de
justiça que chegavam ao Fórum e falavam muito de como o Sindijus-PR
estava atuando em relação aos seus problemas. Como a comarca tinha
muitos problemas, Jurandir foi se interessando para ver como poderia
ajudar. “O caso é que, enquanto a gente está aqui aposentado, faltam
muitas coisas aos servidores”.
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Jurandir relata que nas gestões anteriores, não havia muita oportunidade para que os servidores pudessem participar. “Ficávamos à margem”, diz. Hoje o Sindicato, segundo ele, é mais acolhedor. “Eu estava
numa reunião, me sentindo mal e o David veio, tocou no meu ombro e
perguntou se precisava de ajuda. Aí percebi que eles se interessavam
de verdade pela gente”.
Jurandir entrou para o Judiciário com 20 anos de idade, no embalo de
um primo que alertou sobre o concurso. Foi escrevente juramentado
e mais tarde passou em primeiro lugar num concurso. E no Judiciário
se aposentou, mas a ligação continua não só com o Sindicato, mas por
causa de suas filhas, que também trabalham no Judiciário.
Jurandir lembra que a atuação do Sindicato foi importante ao longo de
sua jornada no Judiciário. “O Sindicato foi conseguindo recuperar nossas perdas pouco a pouco. Há também uma valorização das pessoas
simples que trabalham no Foro, na limpeza, nos serviços mais simples,
que são valorizadas, estas pessoas têm voz”.

UM PAPAI NOEL DE PRETO
Ele lembra a história de um presidente que prometeu que o dinheiro
da perda salarial estaria na conta. Passou dezembro, chegou janeiro, e
nada. Então ele pediu a uma filha que fizesse um pijama de tecido preto, colocou um coturno e um chapéu preto e decidiu se vestir de “Papai
Noel de preto”. Fui ao Sindicato e disse que estava me vestindo de preto para protestar e fui para frente do Tribunal de Justiça. As crianças
saiam que passavam pelo local, pediam balas. “A ação deu certo, e nas
duas vezes que fizemos esta manifestação fomos atendidos”.
A ajuda de Jurandir também foi importante para que o Sindicato tivesse sua sede própria. Ele esteve entre os que dedicaram seu tempo para
encontrar um local ideal para ser a sede da entidade. “Andei muito a
pé pelas ruas até achar a casa certa, onde hoje é a nossa sede”.
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Para Jurandir, ajudar os outros nunca foi sacrifício. “Gosto de ajudar
as pessoas, levar uma palavra de ânimo, ficar no hospital cuidando de
alguém”. Em São José dos Pinhais ele ia aos asilos e ajudava os idosos
que sempre agradeciam, pelo tratamento respeitoso e diferenciado
dedicado pelo “Sr. Jurandir”.
Para ele uma coisa é muito clara: servidor é para servir. E ele levava
esta premissa ao pé da letra, a ponto de ir até a casa das pessoas pegar
uma assinatura ou ajudar da forma que fosse possível.
Seu Jurandir acha uma pena que nem todos sejam sindicalizados. “É
uma pena que estejam recebendo coisas para as quais não contribuíram. Seria muito bom se todos estivessem ajudando e fortalecendo o
Sindicato”.

DEPOIMENTO : : JURANDIR M. VILAS BOAS JUNIOR
Aposentado. É filiado desde 2003 e faz parte
do Conselho Deliberativo do Sindijus-PR
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Greve geral - 28/04/2017

“PRECISAMOS
QUE TODOS SE
APAIXONEM PELA
CAUSA DOS
SERVIDORES”
Apesar de hoje ser dirigente sindical liberado do Sindijus-PR, trabalhar
no Judiciário sequer estava nos planos de Antonio Marcos Pacheco. O
primeiro vestibular foi para engenharia. Não passou e acabou ficando numa área próxima: Desenho Industrial na Universidade Católica.
Mas o curso era caro e para pagar, tinha que trabalhar. Então, Pacheco
começou a trabalhar na Associação do Ministério Público do Paraná
como uma espécie de faz tudo. De motorista a secretário, não tinha
tempo ruim. Dali, e com contato próximo com o Judiciário, ficou sabendo do concurso público para Oficial de Justiça, se inscreveu, fez
e passou. Entrou como CLT em 1981 e depois em novo concurso foi
nomeado Oficial de Justiça, em 1989.
Na verdade, diz ele, dificilmente se encontra algum jovem que pretenda ser Oficial de Justiça. “Geralmente o jovem quer ser advogado,
juiz, engenheiro, como era o meu caso. Mas por força de convivência
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com amigos que eram ligados ao judiciário, acabei por gostar da função e assumi meu cargo como profissão, mantendo uma ligação com
a parte de engenharia e do desenho industrial, convivendo com estas
duas profissões por mais de 20 anos. Estando afastado da função de
designer, há mais de 10 anos, por ter assumido funções de presidente
da associação dos Oficiais de Justiça do Paraná, ASSOJEPAR, em 2006
permanecendo até 2012”.
Nem bem entrou para o Judiciário, já se filiou ao Sindicato, isso em
1999. E aí começou uma jornada que o levaria a se dedicar em tempo
integral à luta. “Quando entrei para o Judiciário, não tinha tanta preocupação com a participação na luta. Confesso que me aproximei do
Sindicato mais por influência de amigos. Mas em seguida tivemos uma
sequência de greves, foi um momento muito turbulento e o Sindicato
precisava ser fortalecido. Acabei optando por me filiar consciente de
que esta era – e ainda é – uma das mais importantes formas de fortalecer a entidade. Sabia que a briga, apesar de sempre ter um componente salarial, é muito maior que isso”.
E se em princípio a aproximação foi por solidariedade aos colegas, a
continuidade foi por perceber quantas injustiças existem na administração do Poder Judiciário. “Acabei por entender que este é o caminho
para melhorar a vida de quem trabalha no judiciário”.
Antes de se dedicar ao Sindicato, Pacheco foi por dois períodos presidente da Associação dos Oficiais de Justiça. Lá, apesar do caráter
associativo, aprendeu muito, porque sempre há também um componente reivindicatório. Em 2006 fez parte da diretoria colegiada e em
2013 foi liberado para assumir as funções sindicais. “Quando surgiu o
convite e a oportunidade, decidi somar na luta do pessoal que estava
no Sindicato, tendo presente que podia fazer com mais consistência a
luta dos Oficiais de Justiça, apesar de trabalhar em benefício de toda
a categoria”.
Ele relata que a vida de Oficial de Justiça não é fácil. Ele mesmo tem
inúmeras histórias para contar, como a vez em que saiu para cumprir
um mandado e acabou na mira de uma arma. “Este é só um exemplo,
mas tem vários colegas que viveram a mesma situação, ou tiveram car-
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ros apedrejados, outros que ficaram em cárcere privado, presos dentro
de uma fábrica, tiveram carro furtado e dezenas de outras situações”.
Hoje Pacheco se sente realizado com a atuação no Sindicato e considera extremamente importante as pessoas se envolverem com as lutas coletivas. “Ainda temos muito trabalho a fazer. A nossa categoria
mudou muito de 2009/2010 para cá. Entraram muitas pessoas, quase
três mil servidores e na greve de 2015 a participação ficou aquém do
esperado. Ficou muito evidente a diferença de posicionamento e a visão de Sindicato entre os mais antigos e os novos servidores. Fiquei um
tanto quanto preocupado, porque alguns veem o Sindicato como um
escritório de prestação de serviços, uma organização que tem a missão
de estar à frente, como se pudesse fazer tudo sozinho. E não é assim”,
avalia ele. “Os servidores são a força do Sindicato”, completa.
Ao longo de sua vida no judiciário viu muitas injustiças. Mas nunca
aprendeu a conviver com esta injustiça e a demonstração de força de
alguns setores do Poder Judiciário. Por isso, e para lutar contra isso, é
que continua na luta. “Ainda podemos melhorar muito nosso trabalho
no Sindicato, é preciso sempre buscar se aproximar mais da categoria,
construir canais de comunicação de duas vias com os servidores. Temos que achar uma forma de fazer os servidores se apaixonarem pela
causa. Hoje somos muitos, mas precisamos de todos. Nosso Sindicato
representa bem os servidores de um dos maiores tribunais do país. A
atuação da entidade junto com a categoria garantiu aos servidores do
judiciário paranaense uma situação invejável em todo o país. Mas este
trabalho precisa continuar e ser ampliado e isso será conseguido aumentando o número de pessoas que se apaixonem pela causa”.
Pacheco não conseguiu construir casas, como sonhava quando era
criança e queria fazer engenharia. Mas conseguiu, através da atuação
na Associação dos Oficiais e no Sindicato, ajudar a construir uma vida
melhor e importantes vitórias para toda uma categoria.

DEPOIMENTO : : ANTONIO MARCOS PACHECO
Oficial de Justiça da comarca de Curitiba. É filiado desde 1999
e foi Secretário de Patrimônio do Sindijus-PR
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A “JABIRACA”
No início ela não falava muito. Quando entrou para o Judiciário, em
1983, como era regida pela CLT, pesava a insegurança, num período
em que, quem falava muito era mandado embora. Mas depois de dois
anos, quando passou a ser estatutária, ninguém mais segurou Maria
Madalena de Oliveira. Sindicalizou-se começou a agitar como gosta
de definir. “Entrei no movimento, sofria ameaças, mas não tinha mais
medo. Entrei na guerra”, diz ela.
Participava das caravanas, convidava os colegas e ainda tinha energia
para animar a todos. Sem recursos, conta que para participar das atividades lotavam um ônibus da prefeitura, um veículo com bancos duros,
que era conseguido de graça. Saíam naquele ônibus, sem nenhum conforto, à meia noite e chegavam pela manhã. Na bagagem levavam até
comida, porque muitos não tinham dinheiro, mas todos participavam
de alguma tarefa, tinha organização. “Chegávamos ao Tribunal de Justiça, conversávamos o que tinha para resolver e voltávamos no ônibus
duro”. Poucas vezes, Maria se lembra de ter pegado, naquela época,
um ônibus melhor. O veículo era tão velho e feio que chegou a ganhar
um apelido dos servidores: jabiraca*. E foi assim, num ônibus que não
tinha janela, só porta, que muitos servidores iam para a luta. E sem
reclamar, porque todos eram conscientes do que estava acontecendo
e colaboravam.

(*) Substantivo feminino. 1. pej. mulher feia e/ou de mau gênio. 2. roupa velha
ou de mau caimento.
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A aproximação de Maria Madalena com a luta estava no DNA. O pai e
os avós eram políticos. O avo paterno morreu na política. “No meu sangue corre a questão da política, a vontade de fazer, participar, organizar”, diz ela, revelando que desde festa junina às mobilizações dos trabalhadores, adora estar presente. “Faço porque gosto”, diz categórica.
Para Maria, estar presente é fazer a sua parte. Cada vez que tem reunião, greve ou outra mobilização, lá está ela. Ficava uma semana circulando, voltava super cansada, mas pronta para uma nova jornada.
“Existe dedicação do Sindicato, mas eles não podem fazer tudo sozinhos. O Sindicato somos nós. O que seria deles com uma greve com
quatro ou cinco pessoas? Só ligar para saber da situação não resolve. É
preciso participar”, acrescenta.

CHURRASCO EM FRENTE AO FÓRUM
Maria se lembra de uma grande greve em que ficaram muitos dias em
frente ao Fórum, fazendo campanha e trazendo mais gente. Os juízes
“pegavam no pé”, mas a categoria não se intimidou. “A gente pedia
carne e fazia churrasco em frente ao Fórum, ali mesmo, na rua”. Esta
foi uma das tantas lutas vitoriosas.
Mas nem todas foram fáceis. Quando ela entrou no Judiciário tinha um
diretor muito carrasco e ele queria que 12 servidoras trabalhassem aos
sábados para cortar a grama do Fórum. “Organizamo-nos e fomos para
uma reunião com o tal doutor. Dissemos a ele que não tínhamos entrado no Judiciário para fazer aqueles serviços, que eles sequer pagavam hora extra e tínhamos ordens para não trabalhar fora do horário
de expediente. Ele falou “vamos ver isso”. Na segunda-feira, liguei da
minha casa para o setor competente, expliquei a situação e o pessoal
reafirmou que não era nosso serviço. Então bati na porta da sala do tal
doutor, pedi licença, sentei e informei que havia ligado e que haviam
confirmado que aquele não era nosso serviço. Ele respondeu que iria
estudar a situação e daquele dia em diante nunca mais pediu qualquer
tipo de serviço fora de nossa atuação”. Por essas e outras, quando se
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aposentou, todos pediram para Maria ficar. Até hoje quando ela vai ao
Fórum, tem que ser com tempo.
Mas Maria, mesmo aposentada, continua na luta. “A gente tem que fazer parte do Sindicato, porque o Sindicato sozinho não faz nada. Cada
servidor que encontro que ainda não é filiado, falo que tem que se
filiar. Converso muito e digo que tem que se filiar, tem que participar.
Eu mesmo participo de tudo, Congressos, atividades festivas, manifestações”.
“Nosso Sindicato é forte. Os diretores são muito especiais, trabalham
com gosto. Espero que seja mais forte ainda. Para mim o nosso Sindicato é o melhor e agradeço muito por fazer parte desta história”.

DEPOIMENTO : : MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Aposentada desde 2003.
Faz parte do Conselho Deliberativo do Sindijus-PR
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Direção e funcionários do Sindijus-PR juntos na luta pela Isonomia – 2018

“A FORÇA COM MAIS
SERVIDORES É BEM
MAIOR”

Luíza Narduci Pereira sonhava em ser veterinária e ainda espera realizar este sonho, de alguma forma, se envolvendo com os animais. Mas
enquanto este dia não chega, ela se envolve com a luta. Trabalhando
desde os 18 anos de idade, primeiro num supermercado e depois no
Judiciário, foi no Sindicato que ela encontrou espaço para exercer funções ligadas ao que acredita: se comunicar e ajudar aos outros.
A oportunidade de ser efetivada no Judiciário veio por um convite de
uma Juíza, para ser contratada pelo quadro da Secretaria do Tribunal,
quando ela já trabalhava no Cartório de Registro Civil há muitos anos,
onde havia ingressado em 1984, como celetista. Hoje ela é Técnica Judiciária, mas continua na comarca de Paranavaí, onde sempre esteve.
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Formada como Técnica em Contabilidade, casada e com três filhos, Luíza se lembra de sempre ter sido sindicalizada, desde o início do Sindijus-PR. “Sindicalizei-me porque sou muito ativa, gosto de ajudar, de
me comunicar e então comecei a participar”, conta ela, que já havia
participado, em outro momento, da diretoria de grupo de jovens em
Paranavaí e que ainda hoje participa de associações como APAE. “Gosto do contato com as pessoas, gosto da colaboração, da ajuda ao próximo, características que hoje não vejo com muita frequência”, lamenta.
Ela se orgulha de hoje ser muito conhecida entre os colegas, pelo seu
envolvimento maior com as pessoas e credita isso ao fato de ter entrado para o Sindijus-PR, onde é responsável pela Secretaria da Mulher.
Na sua luta encontrou tempos bons e tempos ruins. Um deles, lembra,
foi o dia 29 de abril de 2015, uma situação onde o Sindicato teve um
importante envolvimento. “Muito embora o pessoal fale nos professores, a luta desencadeada envolveu muitos servidores, nós do Judiciário
tínhamos muitos representantes. Levamos bombas de gás e sofremos
a repressão”, diz ela, relatando como um dos piores momentos já vividos em sua atuação no Sindicato. “Foi grande a agressão por parte dos
policiais. Podiam ter acontecido situações muito mais graves. Foi a pior
situação que já vivemos em todas as greves e paralisações”.
A atuação no Sindicato estimula cada dia é uma situação diferente, diz
ela. “Gosto do que faço, gosto de trabalhar com gente”. Mas trabalhar
com gente às vezes é dolorido e Luíza lembra como uma das situações
mais tristes, o dia que, na sua atividade dentro do Judiciário, teve que
retirar uma criança da mãe adotiva e entregar para a mãe de sangue.
“Foi uma das coisas mais tristes que tive que fazer”.
Luíza já tem tempo para se aposentar, o que lhe proporcionaria realizar o sonho de lidar com os bichos, mas ainda acha importante estar na luta. “Acredito que nossos diretores estão fazendo o impossível. Participo ativamente, sei como funciona e vejo como o Sindicato
é bem visto na comarca, mesmo pelos não sindicalizados. Podemos
fazer melhor, mas precisamos ter mais recursos, o que poderíamos ter
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com mais sindicalizações. Nossa força, com mais servidores, será bem
maior”, avalia. E, se pedissem um conselho a Luíza, ela não hesitaria:
“Diria para que se sindicalizassem”.
Para ela é fundamental continuar se envolvendo com o Sindicato. “É
preciso que todos se informem mais, participem mais, não fiquem só
falando nas redes sociais, mas somem na luta. É importante os servidores serem mais amigos, companheiros e colegas”.

DEPOIMENTO : : LUÍZA NARDUCI PEREIRA
É Técnica Judiciária na comarca de Paranavaí. Sindicalizada
desde o início do Sindicato, é da direção executiva,
responsável pela Secretaria da Mulher
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Luta pela URV - 2008

“NÃO É FÁCIL, TEM
MUITAS PEDRAS NO
CAMINHO”

Daieniffer se filiou ao Sindijus-PR em 2009, menos de um ano depois
de ingressar no Judiciário. Formada em Direito, tinha o cargo de analista judiciária e atualmente é dirigente sindical liberada.
Sua trajetória começou como auxiliar administrativo, um cargo de nível médio que foi extinto e transformado em técnico de secretaria em
meados de 2009. Quando abriu concurso para analista ela fez, já que
cursava direito, foi aprovada e chamada bem depois.
A opção pelo serviço público foi a mesma razão que leva dez em cada
dez pessoas a escolher fazer um concurso: a estabilidade que o serviço
público traz. “Fiz Direito, mas nunca quis advogar. O objetivo sempre
foi prestar concurso. Gosto da aplicação da lei, da parte jurídica, mas
advogar em si, negociar com cliente, defender causa que não acho justa, isso não”, confessa ela.
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Mas não se pode dizer que a paixão pelo direito fosse uma situação
recente. Com nove anos, numa conversa com a mãe já havia deixado
claro: quero ser advogada. “Em nem sabia bem ainda o que era. Na
época minha mãe estava contratando um advogado para um processo
e tinha dificuldade de conseguir por causa dos honorários. Cresci pensando nisso e conhecendo melhor a área esta opção foi se consolidando. Nunca me vi em outra profissão”, confessa ela.
Mas a chegada ao Judiciário foi demorada. Depois de fazer concurso,
Daieniffer ainda estava cursando a faculdade e tinha quase esquecido
o concurso – feito há mais de dois anos – quando foi chamada pelo Tribunal. “Fui chamada naquela semana e vi minha vida mudar. Quando
você é estudante, pensa que quando se formar vai ser inicialmente, um
desempregado. O chamado do Judiciário mudou tudo. De estudante
eu passei a ter um emprego, ter segurança. E aí foi definido o rumo
que eu iria seguir”.
A proximidade com o Sindicato surgiu, a partir da visita de um diretor
da entidade na comarca em que ela trabalhava e falou sobre as vantagens de ser sindicalizada, do trabalho que realizavam, das campanhas.
Como auxiliar administrativo, todos que entraram na mesma época
que Daieniffer ganhavam muito pouco, e o Sindijus-PR tinha uma campanha de valorização muito interessante. “No interior as dificuldades
são muito grandes e é através do Sindicato que nos mantemos informados. Pensei então no que eu poderia fazer, através do Sindicato e
propus um desafio: se eles conseguissem aumentar nossos salários,
que na época eram muito baixos, não dava nem para pagar a filiação,
eu me sindicalizaria”. A campanha foi vitoriosa e eu me sindicalizei.
Mais tarde, acabou se envolvendo tanto com o Sindicato, que passou
a fazer parte da direção e logo em seguida liberada para atuar como
dirigente sindical.
Antes, as experiências com a luta haviam sido poucas. Algumas ações
no movimento estudantil, no diretório acadêmico, mas não passaram
muito de grupos de estudos e uma ou outra reivindicação. “No Sindicato foi onde comecei de fato a briga coletiva por direitos. Foi quando
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descobri esta outra parte de mim, que nem eu sabia que tinha. Na faculdade havia lutado por algumas coisas, colocado minha opinião, mas
atividade mesmo é no Sindijus-PR”.
Em 2013, quando Daieniffer havia a pouco tempo chegado ao Sindicato, teve suas primeiras grandes ações. Havia começado uma campanha
pela isonomia e ela já chegou tendo que participar de mobilizações,
paralisações, caminhadas, reuniões com o Tribunal. “Foi uma campanha belíssima, com participação dos servidores, para conseguir vários
itens na nossa pauta, e conseguimos avanços”.
Também foi marcante a participação dos servidores do Judiciário nas
manifestações contra a aprovação da proposta do Paraná Previdência,
em conjunto com outras categorias. “Eu estava lá e eles encurralaram
os servidores e começaram a jogar bomba de gás e de efeito moral. Eu
estava bem em frente do TJ e de dentro do pátio do Tribunal de Justiça
tinham policiais jogando gás lacrimogêneo. Tinha também o acampamento, com barracas, onde ficavam os aposentados. Só que a polícia
avançou pelas barracas e uma bala de borracha me atingiu na perna.
Foi uma experiência muito ruim”, lembra que registra como um dos
grandes momentos de sua vida o dia em que foi liberada para atuar
no Sindicato. “Sinto-me realizada, apesar de todos os percalços. Não é
fácil, tem muitas pedras no caminho, mas tento tirar experiências positivas. O que mais gosto é estar em contato com os servidores, quando
a gente vai aos fóruns levar as notícias e ouvir o que eles entendem
que dever ser feito para melhorar”.
Um dos fatos mais marcantes na vida sindical, para Daieniffer, envolveu um colega também dirigente. “Foi quando o David fez uma greve
de fome, se dedicando a causa de uma forma que abriu as portas para
nossa entrada no Tribunal. Ele viu que precisávamos fazer alguma coisa
e teve a iniciativa, voluntariamente se ofereceu para fazer a greve de
fome”.
Por essas e outras iniciativas, Daieniffer considera o Sindicato muito
presente na categoria. Quando morava no interior, lembra que com
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frequência a entidade chegava, esclarecia dúvidas, visitava os servidores. Para melhorar, destaca que o Sindicato poderia ter uma descentralização da base administrativa, com delegacias no interior, por
exemplo, como forma de estar ainda mais perto da categoria. “Seria
importante ter mais pessoas no interior, representando o contato com
a base”, defende ela.
Daieniffer nem pensa em parar. Vê como uma luta ainda necessária
e que deve ser fortalecida a defesa do serviço público. “Vivemos momentos em que somos alvo de retirada de direitos, desvalorização do
servidor, ameaças com terceirização, assim é preciso unir muito a categoria para defender de forma ainda mais forte os direitos dos servidores, alvos de ataques cotidianamente”.

DEPOIMENTO : : DAIENIFFER CHERINI LOPES
É Analista Judiciário do TJPR. É filiada desde 2009 e fez
parte da direção do Sindijus-PR como Secretária-geral
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PARTE II
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PRINCIPAIS
CONQUISTAS
99

100

4

Implantação do índice de reajuste de 8,5%, em 2006 e negociação para garantir a reposição salarial todos os anos.
Foram 3,14%, em 2007; 4,46% em 2008, 5,9% em 2009,
7,07% em 2010, 6,5% em 2011, 5,1% em 2012, 6,49% em
2013, 6,28% em 2014, 8,17% em 2015, 9,28% em 2016,
4,08% em 2017, e 2,76% em 2018;

4

Garantia de reposição;

4

Sentença favorável em 1ª instância na ação dos 64%;

4

Informações para cálculos do precatório das pensionistas;

4

Anulação dos acordos em Brasília;

4

Execução daqueles que não assinaram os acordos;

4

Trabalho para regulamentação da lei 14.506/04 que estabeleceu mais três níveis para o foro judicial;

4

Campanha por uma Justiça Ágil e de qualidade;

4

Contratação de 400 novos servidores;

4

Mobilizações por melhores condições de trabalho;

4

Mobilizações pela URV;

4

Parceria com a Assojepar;

4

Organização do Encontro Nacional dos Sindicatos;

4

Atuação junto a Fenajud pela aprovação da PEC 190/2007;

4

Comissão do PCCs para elaborar proposta levada ao Órgão
Especial e diversas ações direcionadas a questão – não
aprovado;

4

Manutenção do Centro Médico do TJ;

4

Confirmada sentença na ação dos 64%;

4

Mandado de segurança para garantir a licença especial aos
ex-CLT;

4

Regulamentação da Lei 14.506/04, que estabeleceu mais
três níveis para o Foro Judicial;

4

Restabelecimento das gratificações para servidores dos
Juizados Especiais;

4

Conquista da URV de 11,98% com pagamento da primeira
parcela de atrasados e alteração de caráter indenizatório
para remuneratório;

4

Risco de vida para os Auxiliares Administrativos e extensão
aos demais servidores;

4

Final do ano TJ envia a AL lei 16023 que extinguiu os cargos – lei 16024 novo estatuto;

4

Lançamento da campanha “Acorda Paraná”, com vistas as
alteração da Lei 16.023 e 16.024;

4

Iniciamos luta para alterar o caráter remuneratório da
URV;

4

Conquistamos mais parcelas atrasadas da URV e restabelecemos o caráter indenizatório da URV;

4

Conquistamos a incorporação dos 11,98 aos salários
(houve o veto do governador, mas negociamos com o TJ a
alteração da redação da lei);

4

Pagamento da URV aos aposentados, pensionistas tiveram
a implantação do índice;

4

Realizamos pesquisa junto a categoria, que apontou
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diversos problemas, falta de estrutura, material de expediente, problemas de saúde principalmente na classe dos
escrivães);
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4

Realizamos audiência pública para apresentar resultado da
pesquisa e as providências que estávamos tomando;

4

Criada nova comissão sob a presidência do Des. Lopes
Cortes, para elaborar plano de carreira;

4

Recebemos parcelas atrasadas da URV;

4

Retomamos a luta pelo vale alimentação;

4

Conquista junto ao STF da Licença Especial e Quinquênios
para os Ex-CLTS;

4

Inicio da contratação de analistas e técnicos;

4

Inicio da luta dos auxiliares administrativos para regulamentar seus salários, formavam a turma do milão;

4

Conquistamos a lei da data base – única categoria do país
que tem esse direito regulamentado em lei;

4

Denunciamos o TJ ao CNJ em audiência pública e encaminhamos documentos ao CNJ dando conta da falta de
plano de carreira, falta de estrutura nos locais de trabalho,
falta de servidores, não pagamento aos aposentados do
extrajudicial e pensionistas, problemas de saúde nos locais
de trabalho pela falta de servidores, excesso de trabalho
(resultado da pesquisa);

4

Auxiliares administrativos em pé de guerra com o TJ, proposta do PCCs foi abandonada novamente;

4

Retornamos ao CNJ e ratificamos as denúncias e pedimos
providências;

4

Conquistamos a nomeação de analistas e técnicos;

4

Regularizada a situação dos auxiliares Administrativos com
nova estrutura remuneratória;

4

Aprovada a proposta do PCS – corrigiu parte das distorções salariais

4

Aprovada lei que instituiria o Auxílio Alimentação;

4

Parcelamento da URV e antecipação de parcelas com sobra orçamentária no final do ano;

4

Aquisição da sede própria – saneamento das finanças do
Sindicato em 2007;

4

Implantação do Plano de Cargos e Salários;

4

Implantação do auxílio alimentação – R$ 300,00;

4

Criação do Auxílio Saúde, a partir de 2012 apenas para os
servidores ativos;

4

Reajuste do extrajudicial (em 36,98%)

4

Participação do Sindicato nas comissões – relotação-bancos;

4

Aumento do adiantamento de férias para 50% a partir de
fevereiro de 2012;

4

Correção do auxílio alimentação para R$ 400,00 a partir de
fevereiro de 2012;

4

Instalação de comissão com participação do Sindicato para
alterar as leis 16023 e 16024;

4

Estabelecimento da jornada de 7 horas semanais com reajuste de 7,07% com a implantação do Plano de Cargos e

salários, incorporação de gratificações, concessão do TIDE
para 1200 servidores do 2º grau;
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4

Conquista do recesso de final de ano para os servidores;

4

Pesquisa na categoria aponta para a necessidade de um
Plano de carreiras;

4

Aprovada campanha para retomar a luta pelo Plano de
carreiras;

4

Administração aceita reabrir discussão pelo Plano de
Carreiras;

4

Conquista: Extensão do Auxílio Saúde para os aposentados
a partir de 2012;

4

Filiação a Fenajud – luta pela PEC 190;

4

Jornada de 7 horas;

4

Reconhecimento dos reajustes dos aposentados do fórum
extrajudicial;

4

Reconhecimento dos atrasados do risco de vida dos ex-AAs;

4

Reconhecimento das férias cassadas dos aposentados;

4

Contratação de novos servidores;

4

Comissão do Plano de carreiras;

4

Aquisição da sede litoral e aquisição do terreno em Porto
Rico;

4

Equiparação do auxílio alimentação de servidores aos magistrados;

4

Regulamentação das relotações;

4

Acesso dos servidores aposentados a folha de pagamento
via intranet;

4

Transformação dos cargos das agentes de limpeza em auxiliares judiciários, igualdade na tabela de vencimentos com
nível básico do 2º grau;

4

Regulamento das gratificações do foro judicial;

4

Remuneração do plantão judiciário;

4

Reconhecimento por parte do TJPR que existe desigualdade de tratamento entre 1º e 2º graus, comprometimento
em corrigir as distorções e promover a igualdade entre as
instâncias;

4

Participação juiz dr. Frederico em eventos da categoria,
plenária, Congresso, CGR, Assembleias, encontros, reuniões com Associações dos Oficiais de Justiça, Assessores
Jurídicos, Técnicos Judiciários, Analistas Judiciários e servidores do 2º grau, com o objetivo de chegar a um consenso
sobre a ISONOMIA entre o 1º e 2º graus no TJPR;

4

Com a denuncia feita pelo Sindijus-PR ao MPT, foram agilizadas as obras do centro judiciário do Ahú, e a consequente mudança do Fórum Criminal para melhores instalações
mais saudáveis para os servidores em 2018, tendo em
vista que os prédios do Santa Cândida eram totalmente
inadequados em insalubres;

4

Tribunal apresentou uma proposta de implantação da
Resolução 219, porém ficou muito aquém dos anseios da
categoria, recorremos ao CNJ, Conselheiro Luciano Frota
está analisando a situação, estabeleceu prazo para análise
pelo departamento técnico do CNJ, ainda não expirou o
prazo. Após essas providências o Sindijus-PR será intimado
a manifestar-se sobre os pareceres;
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4

Em 2018 foi conquistado a gratificação de qualificação
funcional, pleiteada pelos servidores desde a fundação do
Sindicato, finalmente regulamentada, continuaremos na
busca de elevar os valores da gratificação;

4

Conquistada a correção do auxílio transporte dos Oficiais
de Justiça de Carreira;

4

Em junho de 2018, a Justiça Federal julga procedente ação
do Sindijus-PR do porte de armas para Oficiais, era uma
antiga reivindicação dos servidores;

4

Oficiais de Justiça da lei 16023/08 lotados na direção do
Fórum, conquistam uma relativa estabilidade na função, a
luta pela segurança continua;

4

TJPR atendeu pedido em novembro de 2018 o Sindijus-PR
que autoriza a força-tarefa via trabalho remoto em comarcas e locais de trabalho que estão com número reduzido
de servidores;

4

Realizamos reuniões com entidades representativas dos
demais servidores, APP Sindicato, SindiMP, Sindicontas,
Associação dos servidores do MP, e também com o
Sindilegis, além do FES, para juntos atuarmos contra os
ataques do Executivo aos direitos duramente conquistados
pelos servidores públicos;

4

Foram realizadas diversas visitas ao CNJ buscando agilizar
o andamento dos pedidos dos servidores com relação a
Isonomia, abertura de concurso público, processo de relotação, ainda sem resposta definitiva;.

4

Conquistamos a data base em 2018, continuamos sem
perdas salariais há 13 anos.
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