Assembleia aprovou compra de sedes no litoral e interior
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Servidores intensificam luta na
reta final do Plano de Carreira
Atos foram realizados no dia 14 de setembro em todo o estado
Pâmela Mendes Leonyl

INSCRIÇÕES DO
XII TIJUP
TERMINAM EM
10 DE OUTUBRO
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SINDIJUS-PR
QUER
VALORIZAÇÃO
DO 1º GRAU
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Sindijus-PR filia servidores da nova
comarca de São João
Panfletagem na porta do Tribunal de Justiça

a sexta-feira, dia 14, servidores
da capital e interior realizaram
ato unificado pelo Plano de Carreira. O movimento antecipou a negociação da Comissão que estuda a elaboração do plano.
Os servidores apoiaram a mobilização
vestindo as camisetas da campanha nos
locais de trabalho, mostrando assim, a
importância da união e da pressão para
garantir mais uma conquista para a categoria.

Para José Roberto Pereira, coordenador-geral do Sindijus-PR, a participação
de todos na mobilização é fundamental,
‘pois só juntos teremos forças para seguir
em frente na luta pelos direitos dos servidores”.
O Sindijus-PR já demonstrou que a
categoria unida consegue muitas vitórias,
como a conquista da contratação de mais
servidores em 2007, da URV e dos
atrasados 2008, entre outras lutas.
Páginas 2, 3 e 4

O diretor do Sindijus-PR, Edson Fernando, visitou a mais nova comarca
do Paraná, São João. Em conversa com os servidores, Edson falou sobre
as ações do Sindicato e as lutas da categoria. Disse que o Plano de Carreira pode sair do papel e falou sobre as negociações e mobilizações.
Após todos se filiarem ao Sindijus-PR, os servidores da comarca ressaltaram que a categoria deve estar unida para conquistar ainda mais.
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OPINIÃO

Falta pouco para vitórias
importantes no Plano de Carreira
Comissão constituída para
debater e aprovar o Plano
de Carreira está há poucos dias de seu término. Na última reunião, ocorrida no dia 14
de setembro, pontos importantes
foram aprovados. A incorporação
da Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ), que nos próximos
anos vai dar segurança para quase 3200 servidores, está praticamente resolvida. Nela estão incluídos os analistas e técnicos judiciários. O reconhecimento aos servidores que voltaram aos bancos
escolares e obtiveram titulação por
meio de graduação ou pós-graduação (especialização, mestrado e
doutorado) também já recebeu
sinal positivo da administração do
Judiciário. Essa reivindicação faz
parte da pauta do Sindijus-PR há

mais de 20 anos. O universo dos
servidores que serão beneficiados
vai ser divulgado nos próximos
dias. Mas independente do número de servidores que serão atingidos, muitos, certamente, vão se
animar e voltar a estudar. Com
isso, ganha o serviço público e,
principalmente seus usuários, a
população. Outros pontos importantes como a transformação do
cargo das agentes de limpeza e
dos técnicos de secretaria já estão
resolvidos.
Mas não foi fácil chegar até
aqui. O primeiro passo vencido
foi à resistência do Tribunal de
Justiça que entendia que não
havia nada para ser alterado nas
leis 16023/08 e 16748/10. O caminho foi longo, mais de 40 Encontros Regionais, Reuniões e

Assembleias. Todas as regiões do
Estado foram atingidas. Na Capital, o debate aconteceu em vários locais de trabalho. Muitos servidores viajaram dezenas de quilômetros para debater o assunto.
Outros tantos vestiram a camiseta da campanha. O universo de
servidores que participaram das
mobilizações e continuam unidos
passa de 1000.
O Sindijus-PR aproveitou para
reforçar seu quadro de filiados.
Muitos se integraram ao Sindicato na campanha. Mas a vitória, embora bastante próxima, ainda não
chegou. Ela virá somente com a
publicação da lei o que, ainda necessita de muita mobilização. E
isso só vai se concretizar se permanecermos juntos. Portanto, a
luta continua.

PLANO DE CARREIRA
Foi com grande satisfação
que novamente tivemos informações acerca da evolução da solução do nosso
plano de carreira e as demais que vem sendo noticiadas por nosso sindicato.
Agradeço a atenção.

A.F.D.
PERGUNTA
Gostaria de obter informações sobre o pagamento do
adicional de periculosidade
devido aos Auxiliares Administrativos que atuavam nos
Juizados Especiais Criminais, eu tenho direito a receber, fui parte na ação
movida pelo SINDIJUS? Porém, até a presente data
não recebi nenhum valor.
Gostaria de saber quando o
TJ-PR vai efetuar o pagamento e qual o valor a ser
depositado?

te, não deverá ser incluído
na folha de setembro. Assim, que for autorizado o
pagamento, emitiremos
boletim informativo. Quanto a valores, não tivemos
acesso oficial a este dado.

Direção
TIJUP
Gostaria de dar os parabéns
ao Sindicato pela organização do evento. Sem sombra de dúvidas o esporte é
a melhor forma de integrar
as pessoas.

D.P.P.
AGRADECIMENTO
Fico grato pela atenção na
prestação das informações
dada pela comunicação do
Sindicato, pois através da
agilidade, consigo ter a
oportunidade de tirar minhas dúvidas.

A.O.

A.R.L.

O Sindicato protocolou pedido para que fosse corrigida a falta de pagamento. Entrei em contato com
o Departamento Financeiro, e a informação é que o
administrativo ainda está
fazendo o levantamento dos
nomes, e ainda não foi passada a ordem de pagamento para o DEF. Provavelmen-

Temos que ir atrás dos nossos direitos com lutas.
O jeito é fazer uma grande mobilização contra leis
que vão só a favor do governo, ou seja, dando importância maior aos magistrados. Mobilização já, antes que seja tarde.

RESPOSTA

PROTESTO

D.O.R.

As cartas não refletem a opinião do Sindicato.

ÓRGÃO INFORMATIVO DO SINDIJUS-PR - SINDICATO DOS
SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
Sede: Rua David Geronasso, 227 - Boa Vista CEP 82540-150 - Curitiba-PR
Fone: (41) 3075-5555 - Fax: (41) 3075-6702
As cartas podem ser enviadas para conscienciaeluta@sindijuspr.org.br

www.sindijuspr.org.br
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COMISSÃO voltará a se reunir para discussão de propostas

Reivindicações dos servidores avançam
na Comissão do Plano de Carreira
Técnicos e escrivães
discutem reivindicações

Objeto de longa discussão e ansiedade dos servidores, a construção
da proposta do Plano de Carreira
segue avançando. Na sexta-feira, dia 14, numa
reunião que encerrou no período da noite,
com quase quatro horas de discussão, foram
debatidas alterações às propostas que irão
incorporar o novo plano. Veja as seguir os
pontos debatidos nessa reunião.

QUALIFICAÇÃO
Em relação ao incentivo à qualificação, o
TJ vai aguardar os servidores responderem
a pesquisa para verificar qual será o impacto
orçamentário. Após esse levantamento, dependendo do montante, será estabelecida a
nomenclatura de adicional ou gratificação.
O Sindijus-PR, defende que o incentivo a qualificação seja adicional, para ser incorporado à aposentadoria dos servidores, com reflexos no 13º e férias, por exemplo.
Os representantes do TJ na comissão,
destacaram que não haverá retroatividade,
apenas valerá a partir da vigência da lei. As
profissionais do SAIJ, não enquadradas como
nível superior, terão direito ao adicional de
nível superior. Com algumas correções de
texto na minuta, o TJ vai formatar um novo
texto que será encaminhado aos integrantes
da comissão. Serão duas propostas: uma
como adicional; outra como gratificação.

SAIJ
O TJ reconheceu que houve decesso salarial em relação ao risco de vida das profissionais.
Durante a reunião, as servidoras que representaram a categoria apresentaram proposta para
que o risco de vida volte a ser integrado aos
vencimentos, como inerente ao exercício do
cargo. As profissionais alegam, que mesmo com
a gratificação, a diferença de remuneração em
relação às colegas da Secretaria do TJ continuará. Foram entregues duas planilhas que comprovam a distorção salarial.
Segundo o TJ, o projeto da gratificação
das profissionais do SAIJ já tem aprovação e
será dado prosseguimento. O projeto também contempla os motoristas SAIJ, que sofreram o mesmo decesso salarial.

Reunião de negociação da comissão do Plano de Carreira

ANALISTAS
O Sindijus-PR reiterou pedido de revisão
dos salários dos analistas judiciários, reforçando pedido do próprio sindicato, protocolo
numero 0074153/2012 ainda sem reposta
pela administração. Esse pedido faz parte da
discussão do Plano de Carreira. Na reunião,
os assessores do TJ afirmaram que “os analistas compõem a categoria em pior situação
salarial” e que esse posicionamento é compartilhado pelo presidente Miguel Kfouri Neto.
Existe ainda um estudo em andamento para
um aumento efetivo dos vencimentos, que não
foi divulgado para não criar expectativa.

AGENTES DE LIMPEZA
As agentes de limpeza serão transformadas em auxiliares de Secretaria. Para o
Sindijus-PR é necessário definir, com critérios, quais seriam as novas atribuições.

TÉCNICOS
Foi definida também a transformação dos
cargos de técnicos de secretaria em técnicos
judiciários, com a incorporação da GAJ. Quanto aos Técnicos cumpridores de mandados,
foi apresentada, novamente, a minuta elaborada pelo Sindicato em conjunto com os servidores, visando garantir uma estabilidade a
esses servidores nas funções de cumpridores
de mandados, bem como a majoração da indenização de transporte em 75% (setenta e

cinco por cento) ficando, na prática, no mesmo valor já recebido por eles. Valor que deverá ser corrigido ano a ano na data base.

EMENDAS
Após a conclusão das minutas de anteprojetos pelo Secretário da Comissão, elas
serão repassadas ao Sindicato e Associações,
que poderão fazer os destaques necessários
para serem debatidos na próxima reunião,
que deve ser marcada ainda para esta semana. Quando também serão discutidos os valores das gratificações de chefia de secretaria e supervisão.

CENTRO MÉDICO
Foi encaminhado ao presidente da Comissão, Frederico Mendes Junior, as reivindicações dos servidores do Centro médico do
TJ, que consistem basicamente, na correção
da denominação do cargo.

OFICIAIS DE JUSTIÇA
Foi entregue ao presidente da Comissão
a proposta de reativação do cargo de oficial
de Justiça, para ser analisada pelo TJ.

REMOÇÃO
O Sindijus-PR apresentou pedido de revogação do parágrafo 5º do art. 49 da lei
16024/08 que veda a remoção, relotação e
permuta dos servidores.

Os técnicos em computação tiveram
nova reunião com a administração,
na sexta-feira (14), para encaminhar
as reivindicações com o TJ. Os servidores aguardam um posicionamento da Supervisão do Departamento de Informática. O juiz auxiliar da
Presidência, Frederico Mendes Junior,
disse aos técnicos que é preciso a
apresentação das propostas da supervisão para dar andamento no TJ. “Entendo que muitas das pautas dos servidores podem ser atendidas com
medidas administrativas”, explicou
o magistrado.
No entanto, Frederico solicitou aos
servidores que esperassem uma posição final do juiz Gil Guerra, que
supervisiona as atividades do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação. Os servidores esperam que sejam solucionados os problemas enfrentados na
execução de seus serviços, que são
de fundamentais para o funcionamento de equipamentos e sistemas
essenciais à atividade jurisdicional.

ESCRIVÃES
Os escrivães irão apresentar uma
proposta para um novo enquadramento no Tribunal de Justiça. Durante reunião com o juiz auxiliar da
Presidência, Frederico Mendes Junior,
os servidores apresentaram uma série de reivindicações que podem ser
resolvidas com um novo enquadramento. Segundo os escrivães, as
distorções existentes se agravaram
com a contratação de técnicos e analistas, pois as funções se confundem.
Por isso é necessário que se defina
com urgência estas funções dentro do
âmbito das Secretarias e Varas.
Frederico afirmou que o pedido dos
servidores é coerente e que precisam
ser revistas algumas situações. Assim, os representantes se comprometeram a apresentar propostas de anteprojetos ao magistrado.
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Mobilizações da categoria reforçam
Campanha do Plano de Carreira
Sindijus-PR percorreu todos locais de trabalho do Estado para alertar a categoria pela importância de se mobilizar

ASSIS CHATEAUBRIAND
ARAPONGAS

urante a Campanha do Plano de Carreira,
o Sindijus-PR realizou grandes atos de
mobilização em todo o Estado do Paraná.
Cumprindo objetivo de envolver o maior
número possível de servidores, a diretoria do
Sindijus-PR realizou panfletagem e distribuição de
materiais no Fórum de Londrina, na frente do
Tribunal de Justiça, e em diversas comarcas do estado.
A iniciativa, segundo o coordenador-geral do
Sindicato, José Roberto, visa alertar e mobilizar os
servidores para acompanharem o andamento da
negociação do Plano de Carreira.
Os servidores apoiaram a mobilização vestindo as
camisetas da campanha nos locais de trabalho,
mostrando assim, a importância da união e da pressão
para garantir mais uma conquista para a categoria.
Para José Roberto, a participação de todos na
mobilização é fundamental, pois só juntos teremos
forças para seguir em frente na luta pelos direitos
dos servidores.
O Sindijus-PR já demonstrou que a categoria unida
consegue muitas vitórias, como a conquista da
contratação de mais servidores em 2007, da URV e
dos atrasados 2008, entre outras lutas.
“Nossas conquistas vão repercutir na luta não só
na categoria, mas também no Judiciário Paranaense,
dando cada vez mais a valorização aos servidores,
abrindo oportunidade de crescer profissionalmente.
Nossa luta mostra que os servidores estão dispostos a
pressionar fortemente para ampliar seus direitos”,
disse José Roberto.

CAMBÉ
PONTA GROSSA

CASCAVEL

APUCARANA

GUAÍRA

SÃO MIGUEL DO IGUAÇU
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Servidores se preparam
para o XII Tijup
Inscrições vão até o dia 10 de outubro
Gustavo Henrique Vidal

Tijup 2008: a comarca de Campo Mourão foi a campeã

abertura das inscrições
para o XII Torneio
Interjudiciário
do
Paraná (Tijup) já mexe com os
servidores de todo o Judiciário estadual. Desde o dia 1º
de setembro, centenas de trabalhadores já mostraram interesse em participar dos jogos.
As inscrições serão encerradas
no dia 10 de outubro.
Com 16 modalidades, masculino e feminino, o SindijusPR espera reunir mais de 600
servidores na Associação
Banestado, em Pontal do
Paraná, local onde será realizado o Tijup, entre os dias 1º
e 04 de novembro, aproveitando o feriado de Finados.
“Queremos envolver todo o
Paraná. Os servidores precisam de momentos de
descontração e nada melhor
que o esporte para gerar
integração da categoria”, diz
Mário Cândido de Oliveira,
diretor do Sindijus-PR. Ele

lembra que em 2008, última
vez que o Sindicato organizou
os jogos, mais de 400 servidores se reuniram na capital.
A ideia é que o Sindicato
incorpore os jogos como uma
atividade da entidade, assim o
Tijup seria realizado em nível
estadual a cada dois anos.
Hoje, as comarcas assumem a
realização, muitas vezes, apenas com servidores de locais
de trabalho mais próximos.
INSCRIÇÃO
Neste ano, a organização é
conjunta do Sindijus-PR e Associação dos Magistrados do
Paraná (Amapar), com apoio da
Secretaria de Esporte do Estado.
Podem participar do Tijup os
servidores da Justiça (cônjuge e
filhos), magistrados (cônjuge e
filhos); serventuários e funcionários de cartórios; servidores,
membros e promotores do Ministério Público (MP); servido-

MODALIDADES
1 Futebol Suíço
2 Futebol de Salão
3 Vôlei
4 Basquete
5 Vôlei de Areia
6 Tênis de Campo
7 Tênis de Mesa
8 Sinuca
9 Truco
10 Canastra
11 Bocha
12 Pebolim
13 Xadrez
14 Karaokê
15 Atletismo
16 Natação

res do Tribunal Regional Eleitoral; advogados inscritos na OABPR; e estagiários do TJ, MP e
TRE.
Para saber como participar,
o servidor precisa acessar o site
www.sindijuspr.org.br e ler o
Regulamento Geral do Tijup.
Nele constam todas as informações necessárias para a inscrição de servidores-atletas. As
comarcas também já deverão
receber o cartaz convocando
para os jogos.
HOSPEDAGEM
A Associação Banestado está
reservada para o Sindijus-PR,
mas cada delegação das
comarcas participantes será responsável pelos gastos com o
hospedagem e alimentação. A
organização arcará com os demais gastos para a realização do
Tijup. As informações sobre a
hospedagem também estão no
site do Sindicato, na seção de
Documentos.

SINDIJUS-PR SOLICITA COM URGÊNCIA UMA
AUDIÊNCIA COM O PRESIDENTE DO TJ
Em março deste ano, o Sindijus-PR esteve reunido com
o presidente do Tribunal de Justiça, Miguel Kfouri Neto,
e no final da conversa, Kfouri afirmou que até o mês
de junho iria marcar uma nova audiência, mas, até o
momento não foi confirmada a data.
Sendo assim, em vista que o tempo está escasso e a
dificuldade de agenda, o Sindicato protocolou nesta tarde
(29) um pedido administrativo requerendo com urgência uma audiência com o presidente no mês de setembro.
O número do protocolo para que os servidores possam
acompanhar o andamento é 0340638/2012.

SITUAÇÃO DO PAGAMENTO DA URV AOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS PELA
PARANAPREVIDÊNCIA
O Sindijus-PR tentando contribuir para solucionar a questão da URV devida aos aposentados e pensionistas pagos pela Paranaprevidência, protocolou no Tribunal de
Justiça em setembro, o pedido administrativo referente à retenção de valores, pelo TJ, para o pagamento.
O Sindicato tem buscado solução para o impasse que se
refere à responsabilidade do pagamento, se é do Tribunal de Justiça ou da Paranaprevidência.
No pedido, o Sindijus-PR sugere seja estabelecida a
retenção dos valores, à exemplo do que definiu o Ministério Público em resolução. Isso significa que, o TJ pagaria a URV aos aposentados e pensionistas diretamente, e não repassaria esse valor ao Paranaprevidência,
preservando os direitos de seus servidores aposentados
ou pensionistas.

SINDIJUS-PR PEDE AO TJ QUE MANTENHA
PERCENTUAL DO ADICIONAL DE FÉRIAS DE
50% AOS SERVIDORES
O Sindijus-PR protocolou (0340633/2012) o pedido ao
Tribunal de Justiça para que reconsidere sua decisão e
mantenha o adicional de férias em 50% para os servidores. Para José Roberto Pereira, coordenador-geral do
Sindijus-PR, fica claro que a orientação do CNJ se dirige somente à magistratura. O Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) entende que a Lei Orgânica da Magistratura Nacional não admite o pagamento da gratificação
no percentual de 50% a juízes e desembargadores.
José Roberto diz que, desde o início a análise da questão pelo Conselho se deu em torno do artigo 7º, inciso
XVII da Constituição Federal, que prevê o pagamento
do adicional, por Lei, somente para os servidores, que
não estão sujeitos à Loman, pois diz respeito somente
aos magistrados. Com base nesse entendimento, o Sindicato requereu a reconsideração do decreto do TJ que
diminui o percentual, também aos servidores.
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SERVIDORES terão opção de lazer com novas estruturas
A PEDIDO DO SINDIJUS-PR, TJ DETERMINA A
CORREÇÃO DAS 990 PROGRESSÕES
A pedido do Sindijus-PR, o presidente do Tribunal de
Justiça, Miguel Kfouri Neto, determinou ao Departamento Administrativo (DA) que proceda com urgência
à correção das 990 progressões dos servidores relacionados às fls. 174/179 e a retificação do enquadramento funcional no Plano de Cargos e Salários (Lei
nº 16.748/2010). Depois de efetuada a correção, o
DA deverá encaminhar ao Departamento Econômico e
Financeiro (DEF) para que proceda ao ajuste do nível
na folha de salários e o pagamento dos valores atrasados, conforme impacto apresentado às fls. 180/182.
E na sequência o DEF deve efetuar o cálculo geral do
impacto orçamentário das progressões e entregar à
Presidência do TJ o mais rápido possível.
PREOCUPADO COM O AUMENTO DE SERVIDORES
QUE SOFREM DE LER, SINDIJUS-PR QUER
GINÁSTICA LABORAL
O Sindijus-PR protocolou o pedido administrativo de
número 0340624/2012 no Tribunal de Justiça do Paraná
(TJ), que requer aplicação de práticas de ginástica
laboral nos locais de trabalho da capital, região metropolitana e interior do Estado. Para o Sindijus-PR é
preocupante o aumento do número de servidores que
sofrem de LER (Lesão por Esforço Repetitivo) ou DORT
(Distúrbio Oste-muscular Relacionado ao Trabalho), e a
aplicação dessa prática irá ajudar a prevenir tais lesões
que andam prejudicando a saúde dos servidores e afetando diretamente a qualidade de serviço prestado.
SINDIJUS-PR PROTOCOLA MAIS PEDIDOS
ADMINISTRATIVOS NO TJ
O Sindijus-PR protocolou dois pedidos administrativos no
início de setembro no Tribunal de Justiça. O primeiro, e
que já foi requerido anteriormente, é referente à equiparação do auxílio-alimentação dos servidores ao valor
pago aos magistrados. O pedido leva o protocolo nº
0358800/12. Hoje, os trabalhadores recebem 400 reais,
enquanto juízes e desembargadores ganham R$ 710.
Para o Sindicato, não há motivo para diferenciação dentro do TJ. O primeiro pedido foi negado pela administração. Neste, o Sindijus-PR pede a reconsideração com
base no artigo 5º da Constituição Federal que estabelece
isonomia entre todos os membros do Poder Judiciário.
O segundo pedido também é com relação ao auxílioalimentação. Neste documento, o Sindijus-PR pede a
reavaliação quanto aos atrasados do auxílio (protocolo
nº 035748/12). O TJ alegou que não existe lei que autorize o pagamento. Os servidores pleiteiam os últimos
cinco anos de retroativo, da mesma forma como ocorreu com a magistratura, que receberam através de pedido administrativo de 2004.
No entanto, existe um pedido do Sindicato de 1990 (nº
20.318/1990) que tratava dos auxílios-alimentação, transporte e creche, que pode fundamentar o pagamento dos
atrasados aos servidores.

Sindijus-PR vai investir em
sedes no litoral e interior
Pâmela Mendes Leony

Mais de 100 servidores aprovaram por unanimidade à venda do precatório para aquisição de sedes

Um sonho antigo dos servidores
da capital e interior está perto
de se tornar realidade. A última
assembleia geral da categoria,
realizada no dia 31, em Curitiba,
autorizou a Direção do SindijusPR a adquirir duas sedes de
lazer: uma no litoral e outra no
interior. Os imóveis serão adquiridos após a negociação do
precatório do Sindicato, que está
hoje em, aproximadamente, 11
milhões de reais.
Proposta de campanha da atual gestão, desde 2006, a compra
dessas sedes foi levada à
assembleia após cobranças de servidores. “Tínhamos as novas sedes
como proposta desde a eleição de
2005, proposta sugerida pela própria categoria. No entanto, era
necessário dar continuidade às
nossas lutas, e isso acabou ficando em segundo plano. Agora,
durante as visitas às comarcas, fomos cobrados para que saia do
papel. Essa proposta é dos servi-

dores e não de uma diretoria”,
afirma o coordenador-geral do
Sindijus-PR, José Roberto Pereira.
Além do lazer, essas estruturas podem sediar eventos do
próprio sindicato, gerando economia com a locação ou hotel
para realização de atividades.
“Reuniões da colegiada, plenárias, poderão ser realizadas nas
nossas sedes, evitando gastos
com hospedagem dos servidores”, explica José Roberto.
EXPERIÊNCIA
O Sindijus-PR consultou outros sindicatos que oferecem estrutura semelhante. “Em algumas entidades, as sedes funcionam como verdadeiros clubes de
lazer. E é isso que queremos oferecer aos servidores do Judiciário”, destaca José Roberto.
A APP-Sindicado, dos educadores estaduais, por exemplo,
tem estrutura na capital, interior
e litoral. Já o Sindicato dos Tra-

balhadores nos Correios do
Paraná (Sintcom-PR) oferece uma
sede no litoral, com procura pelos trabalhadores durante todo o
ano. Os Bancários de Curitiba
têm uma sede cultural na capital, com restaurante, e uma sede
campestre, realizando diversas
atividades de lazer que envolve
todos os trabalhadores.
TRANSPARÊNCIA
Para que a aquisição ocorra
de forma transparente, um Conselho Gestor foi eleito na
assembleia para ser o responsável pelo gerenciamento da negociação do precatório. Outra
comissão foi definida para procurar locais para as possíveis sedes. Composta por oito servidores a Comissão e nove o Conselho, os dois grupos deverão reunir as informações necessárias
para a venda do crédito e analisar as opções de aquisição das
sedes próprias.
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MANIFESTO por um movimento pela democratização do Judiciário

Conselho de Representantes da Fenajud
diretor do Sindijus-PR, Esio Rasch
participou do 6º Conselho de Representantes da Fena-jud, realizado em Natal-RN, entre os dias 30 de agosto e
02 de setembro, que aprovou uma série de
encaminhamentos a serem postos em prática pela Federação e por suas entidades de
base. Diretores de 20 sindicatos filiados à
Fenajud estiveram presentes. Paralelo ao
Conselho, foi realizado o 7º Coletivo Jurídico da Federação e o advogado do SindijusPR, Ludimar Rafanhim esteve presente. Veja
a seguir os pontos debatidos.
PEC 190/07
Em relação à Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 190/07 - que tramita na Câmara dos Deputados e que cria o ambiente
para feitura do Estatuto Nacional dos Servidores do Judiciário (ENSJ) – os dirigentes
sindicais presentes aprovaram a realização
de seminários de mobilização pelo país sob
o tema geral “Para onde caminha o Judiciário?”, abordando, a partir daí, questões di-

versas. Foi criado um GT para elaborar proposta de Estatuto (ENSJ). O objetivo é aprovar a PEC em 2013.
2013
O Conselho aprovou também a realização, ano que vem de um evento sobre “Democratização do Judiciário”, a exemplo do
ocorreu este ano, em São Paulo.
TERCEIRIZAÇÃO
O CR deliberou por tomar iniciativas jurídicas de combate à terceirização, bem como
debater as condições de trabalho dos
terceirizados, estagiários – e também as ações
dos sindicatos a respeito.
DIREITO DE GREVE
Sobre “Direito de Greve”, tema do Coletivo Jurídico, o Conselho aprovou o envio
aos sindicatos dos projetos dos ministérios
do Planejamento e do Trabalho. Aprovou também o combate a qualquer projeto de regulamentação restritiva ao direito de greve e
Rudson Pinheiro Soares

Advogado do Sindijus-PR, Ludimar Rafanhim reunidos com os representantes do Coletivo Jurídico

também à restrição imposta pelo enunciado
do CNJ. A Fenajud e os seus filiados deverão
participar ativamente do debate sobre Direito de Greve. A Federação tentará uma
audiência com o Senador Paulo Paim (PT/
RS) e com outros parlamentares contrários à
restrição.
SAÚDE
Sobre saúde do trabalhador, foi deliberado pela participação da Federação no Grupo de Trabalho do CNJ que trata da questão,
bem como nacionalizar pesquisa sobre saúde mental.
DEMOCRATIZAÇÃO DA
COMUNICAÇÃO
Foi aprovado ainda o tema “Democratização da Comunicação”, como sugestão para
o próximo Conselho de Representantes, assunto já bastante abordado pela Federação
Nacional dos Trabalhadores do Judiciário
Federal e Ministério Público da União
(Fenajufe) e muito em voga no momento,
dada a campanha da mídia contra os trabalhadores públicos em greve. Aliás, a busca
por unificação de ações com a Fenajufe, em
várias áreas, foi uma das deliberações, no
que se refere às questões comuns.
Também são questões a serem encaminhadas pela Federação, a promoção de debates sobre horários de expediente nos fóruns
– independente da resolução do CNJ – e a
utilização de dados do Dieese na construção de estratégias e analises na perspectiva
de abordar os orçamentos dos estados e os
planos de carreiras dos trabalhadores do Judiciário nos estados.

BLOGUEIROS SE MOBILIZAM CONTRA CENSURA EM CURITIBA
O atual prefeito de Curitiba, Luciano Ducci entrou na
justiça e conseguiu tirar do ar o Blog do Tarso. O motivo
alegado foi a divulgação de enquetes que colocavam Ducci
como o pior prefeito da cidade nos últimos tempos. Tarso
Cabral Violin, advogado responsável pelo blog - e pessoa
física -, foi multado em mais de R$100 mil pelo TER-PR. O
blogueiro entrou com um recurso, negado pelo tribunal regional. A decisão agora vai para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Revoltados com essa forma jurídica de censura,
blogueiros de Curitiba se reuniram, no dia 03 de setembro,

no Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná para decidir quais atitudes serão tomadas em relação ao ocorrido.
No encontro foi definida a realização de uma campanha contra a atitude do prefeito e a favor da liberdade de expressão. O primeiro ato, fora a mobilização na internet, foi o
Grito dos Excluídos, que aconteceu no dia 7. O Blog do Tarso
se manifestou pela importância do tema do Grito, sobre o
papel do Estado em cumprir os mandamentos constitucionais da Justiça Social, redução das desigualdades, e assim
como, em defesa da liberdade de expressão.

Governo quer fundo
único de pensão para
servidores estaduais
O governo federal prepara projeto de
lei para criar um fundo único de pensão
para os funcionários públicos de estados e municípios. A proposta é uma “alternativa” para reduzir os recursos estaduais utilizados com pagamento de
benefícios aos servidores aposentados,
que, segundo o governo, “dificulta os
estados a realizar investimentos”.
A ideia é limitar aposentadorias até
o teto do INSS, de R$ 3,9 mil. Se quiser
ter um valor maior na aposentadoria, o
servidor terá que aderir à aposentadoria complementar, como fazem atualmente os trabalhadores da iniciativa
privada. Para o Sindijus-PR, não são as
aposentadorias e pensões que “impedem” o governo estadual de aumentar
a aplicação de recursos em investimentos. “Pelo contrário. O executivo do
Paraná não dá prioridade ao debate sobre as pensões ou mesmo o futuro dos
servidores. Outra questão grave são as
renúncias fiscais. Os servidores não sabem quais empresas são beneficiadas
com a chamada renúncia fiscal (o governo abre mão de cobrar impostos de
determinadas empresas ou serviços).
Com isso diminui a arrecadação e faltam recursos para investimentos. Apenas lembram o servidor quando querem
reduzir gastos”, afirma o diretor do
Sindijus-PR David Machado. “A tentativa de economizar sobre os vencimentos
dos trabalhadores e aposentados deve
ser rechaçada”, reforça.
PARANÁ
Como no modelo federal, o governo
do estado estuda proposta semelhante.
Assim, os servidores terão que fazer uma
contribuição adicional de até 7,5% para
o fundo complementar, para receber uma
complementação na aposentadoria.
Pela proposta, a nova arrecadação estadual seria gerida pela Paranaprevidência,
que já administra as aposentadorias e pensões. “No fim, as duas medidas aumentam a contribuição previdenciária para uma
pensão, teoricamente, menor, já que serão de duas fontes”, explica David.
Hoje, os servidores têm desconto de
10% da Paranaprevidência, que, com as
mudanças, passariam a ter menos dinheiro no bolso para bancar contribuições maiores. David lembra ainda que o
Sindijus-PR e o Fórum dos Servidores
Estaduais são contrários a criação de
uma previdência adicional, já que pune
os trabalhadores por obrigações não
cumpridas pelo governo do Estado.
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TÉCNICOS cumpridores de mandados querem o fim da destituição imotivada

Sindijus-PR quer valorização do
1º Grau
Entre os pontos defendidos está a segurança para os
técnicos judiciários nomeados cumpridores de mandados
m 2007, o Sindijus-PR realizou uma grande mobilização pela valorização do
1º grau e melhor estrutura do
Judiciário Paranaense. Nos últimos anos, o Sindijus-PR vem se
preocupando com essa falta de
valorização com os servidores. As
últimas gestões do Tribunal de
Justiça perceberam os problemas do 1º grau e fizeram algumas correções, porém, estão esquecendo que com a extinção
do cargo de Oficial de Justiça, e
com muitos até se aposentando,
faltarão servidores para o cumprimento dos mandados.
Sendo assim, o Sindicato solicitou ao Tribunal que nomeie
os novos técnicos com a função
de cumpridor de mandado, suprindo a escassez que existe, e
estabelecendo um número mínimo de servidores para o suporte das secretarias, cartórios
e varas dos Juízos de 1º grau. O

Sindijus-PR requer que o TJ estabeleça critérios para a destituição de técnicos judiciários da
função de cumpridor de mandado.
O pedido é resultado de reunião realizada com os técnicos,

onde definiram que é necessário um mecanismo de segurança para cumprir a função, sem
risco de destituição por critérios imotivados. Os técnicos judiciários hoje são nomeados pelo
juiz e podem, quando necessá-

rio ou o magistrado entender,
serem substituídos por outros
servidores. “Essa condição gera
insegurança para quem está
cumprindo a função e é necessário estabelecer critérios claros,
que justifiquem a destituição”,
explica José Roberto Pereira, coordenador-geral do Sindijus-PR.
Valorizar os servidores de 1º
grau também é distribuir
equitativamente as funções
gratificadas para ajudar a atender as peculiaridades de cada
segmento do Poder Judiciário.
Essa afirmação se deu no 9º
Conseju, na qual a categoria viu
a realidade mais próxima do 1º
grau e propôs criar espaços, para
analisar as questões específicas
do cotidiano vividas no local de
trabalho, que vêm sendo ignoradas, isso levará a tomada de
atitudes concretas para buscar a
valorização do servidor e a
credibilidade da Justiça.

REUNIÃO DISCUTE CRIAÇÃO DO NÚCLEO DE APOSENTADOS DO SINDIJUS
nrique Vidal
Gustavo He

No mês de dezembro, o Sindijus-PR realizará o 2º Encontro Estadual
de Aposentados da Justiça. Para organizar essa atividade, uma reunião
ocorreu no final de agosto, entre a direção do Sindicato e aposentados
de todo o estado para discutir a construção da atividade.
Em pauta estará a fundação do Núcleo de Aposentados do SindijusPR, órgão que trabalhará políticas específicas. “Todo servidor será um
dia um aposentado. Acredito que é necessário buscar atividades e
estruturar um setor exclusivo do Sindijus-PR, visando a qualidade de
vida e a saúde de todos”, afirma Rui Artur de Aguiar, de Francisco Beltrão.
Segundo a diretora Ademir Aparecida “Cida” Pinto, a ideia é que o
Núcleo concentre o trabalho de reunir os aposentados do Paraná. “Hoje
há várias pessoas que não conhecem seus direitos junto ao Tribunal de
Justiça. Queremos levar os debates sobre as nossas questões a todos”,
afirmou.
Nas próximas semanas, a comissão responsável pela organização do
encontro se reunirá para definir a data e local da atividade, além de
buscar experiências em outros sindicatos.

10 DE OUTUBRO
Encerram-se a as inscrições para o XII Tijup,
que acontece em novembro

12 DE OUTUBRO
Dia da Nossa Senhora
Aparecida / Dia da Criança

15 DE OUTUBRO
Dia do Professor

19 DE OUTUBRO
Dia de Luta dos Trabalhadores do Judiciário
Paranaense

19 DE OUTUBRO
Dia do Funcionário Público

02

DE NOVEMBRO

Dia de Finados

02

DE NOVEMBRO

Entre os dias 02 e 04 de
novembro o Sindijus-PR
realiza o XII Torneio
Interjudiciário do Estado do Paraná, o Tijup.
Os jogos serão na Associação Banestado, que
fica na Praia de Leste,
em Pontal do Paraná.
Mais informações pelo site
www.sindijuspr.org.br.

15

DE NOVEMBRO

Proclamação da República.

08

DE DEZEMBRO

Aniverário de 24 anos do
Sindijus-PR. O Sindicato
prepara uma série de
materiais para a comemoração.
Também é o Dia da Justiça.

