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O SindijusPR deu início às
viagens ao interior do Esta
do. A pr imeira reunião
aconteceu no dia 05  em
Cascavel, onde reuniu mais
de 60 servidores. Um dos
objetivos dessas visitas é or
ganizar os Encontros Regio

nais que vão acontecer a par
tir de agosto. E Cascavel será
sede do 1º Encontro Regio
nal no dia 19 de agosto. Além
da reunião em Cascavel, o
SindijusPR visitou Foz do
Iguaçu (foto) Assis
Chateaubriand e Toledo.
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s aposentados do Extra
judicial fincaram mais uma
bandeira na história de luta

dos trabalhadores. Não foi fácil.
Enfrentaram barreiras. Muitas. Mas
venceram.

A luta desses senhores de idade
avançada, alguns com problemas de
saúde, se confunde com os movi
mentos sociais que sempre existiram
na sociedade. A força que os moti
vou está ligada à dignidade da pes
soa humana. À busca de condições
dignas de vida e de suas famílias.

Os servidores do Judiciário do
Paraná aprenderam cedo que era
necessário lutar. Muitas batalhas já
foram vencidas. E não se pode es
quecer a luta pela implantação da
URV. Um grande desafio. Exigiu mui
to esforço e união da categoria. Em
seguida, pelo pagamento dos atrasa
dos da URV. A histórica luta por um
Plano de Carreira já passa de duas
décadas. No ano passado, embora
não se tenha alcançado o objetivo,
um grande passo foi dado e muitos
comemoraram a conquista do Plano
de Cargos e Salários. O trabalho con
junto de servidores e Tribunal de Jus
tiça para aumentar o orçamento do
Judiciário tem que ser valorizado. Sem
ele não viriam novas contratações,
auxílioalimentação, pagamento de
parcelas da URV.

O Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra (MST) também é
um exemplo a ser seguido. É visível o
esforço, a garra e determinação des
ses trabalhadores na luta pela terra.

Sua luta também é pela dignidade da
pessoa humana e por condições de
vida digna de suas famílias. Não pode
ser ignorada também a centenária
luta das mulheres por liberdade, igual
dade e respeito entre os sexos. Re
centemente o SindijusPR lançou a
Cartilha dos 100 anos do Dia Inter
nacional da Mulher. E não se deve
esquecer a eleição da primeira mu
lher que chegou à Presidência no
Brasil. É um marco histórico.

No caminho de lutas dos servi
dores ficou marcada a campanha pela
contratação de servidores. O Sindijus
PR desenvolveu a campanha por uma
Justiça ágil e de qualidade, que en
volveu setores importantes da socie
dade como OAB e Câmaras Munici
pais. O trabalho teve êxito. A partir
dali o Judiciário do Paraná retomou
as contratações de servidores.

Outras lutas que devem ser lem
bradas como a dos exauxiliares ad
ministrativos. A luta conjunta com o
SindijusPR conseguiu substancial
elevação dos seus salários. Os servi
dores públicos estaduais lutaram

muito tempo pelo reconhecimento
da database, conquista alcançada
recentemente.

Agora em 2011 o governo do
Estado se negava a conceder reajus
te salarial com o argumento de que
não tinha previsão orçamentária
para a reposição. Mas a mobilização
dos servidores garantiu a reposição
integral da inflação em 1º de maio.
Outros desafios, no entanto, estão
no caminho dos servidores do Judi
ciário. A luta nacional pela aprova
ção da PEC 190 (cria estatuto único
para os servidores do Judiciário). E
aqui no Estado, os desafios do nível
superior para as profissionais do
SAIJ, a luta dos Oficiais de Justiça
para substituir as custas por salári
os e o pagamento dos atrasados da
URV às pensionistas e aposentados
da Paranaprevidência.

Por fim, pela determinação de
monstrada pelos aposentados do
Extrajudicial, logo, logo deverão vol
tar à briga pelos atrasados que ainda
não receberam. Que os exemplos sir
vam de lição a todos. E todas.

DÚVIDAS

Sou oficiala de justiça no
norte do Paraná e gostaria
de saber se existe algum
pedido de gratificação re-
lativo a curso superior, es-
pecializações, mestrado
na área do direito. Pois sou
formada e já sou mestre
em direito. Muito obrigada.
Parabéns pela atuação.

G.F.

CONQUISTA

Parabéns a nós. Sinto-me
vitorioso por nossos com-
panheiros aposentados do
extra. Conquista deles é
conquista nossa. A catego-
ria tem que aprender que
somos todos companhei-
ros, em viagem no ‘mes-
mo barco’, resultados co-
mo este, só vem a fortale-
cer todas as outras ‘fren-
tes de batalha’. ’Os passos
fazem o caminho’ – Mario
Quintana. Abraços.

E.L.F.

AGRADECIMENTO

Quero parabenizá-los pela
vitória alcançada junto aos
aposentados do extra. A-
gradeço a todos que luta-
ram por nós e que sem
vocês não teríamos chego
aonde chegamos. Sou in-
tensamente grata.

E.A.A.

PARABÉNS

Acompanho pelo site as
notícias e vi a vitória dos
aposentados do Extra, e
parabenizo o trabalho do
sindicato. Essa vitória se
estende a mim, pois sou
pensionista do Extra.

A.A.

PARABÉNS I
Parabenizo o Sindijus-PR.
Sempre acompanho as
notícias pelo site e mando
abraço aos diretores e fun-
cionários do Sindicato.

G.A.L.

PARABÉNS II
Parabéns, pois lutaram e
conseguiram merecida-
mente. Obrigada por eles.

D.G.O.

SATISFAÇÃO

Com grande satisfação
que no dia 17, tomei conhe-
cimento das tratativas a-
cerca as alterações das
Leis 16023 e 16024, que
com certeza vai corrigir a
distorção no que atinge à
todos, entre outros benefí-
cios. Façam jus á gratifica-
ção de 20% aos “supervi-
sores”.  E que regularizem
as “nomenclaturas” esque-
cidas pelo Tribunal.

A.F.D.
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CALENDÁRIO das atividades já está definido

Reuniões com os servidores discutem a preparação das atividades. 1º será em Cascavel, dia 19 de agosto

No dia 16 de julho, sábado, a partir das 08 horas, o Sindijus-PR
promove o I Encontro dos Analistas do Judiciário do Paraná.
O evento acontece na sede campestre do Sindicato, localizado na
Rua Professor Alberto Piekas nº 92, em Almirante Tamandaré, veja o
mapa no site do Sindicato.

Entre os objetivos estão os problemas relacionados às dificul-
dades nos locais de trabalho, mas também, analisar o papel
do analista, as distorções salariais e pagamento de gratificações. A
partir das conclusões será elaborado um documento elencando as
reivindicações relacionadas ao cargo e providências a serem enca-
minhadas.

As inscrições podem ser feitas até o dia 13 de julho pelo e-mail
jennifer@sindijuspr.org.br, com a funcionária Jennifer ou pessoal-
mente no Sindijus-PR, na Rua David Geronasso nº 227, Bairro Boa
Vista, em Curitiba.

O Sindicato dispõe de alojamento para pernoite de sexta-feira para
sábado no mesmo local do Encontro. A alimentação no sábado
também será servida no próprio local, porém a refeição no dia 15,
sexta-feira, fica sob a responsabilidade de cada participante. 

O Sindijus-PR vai reembolsar as despesas de locomoção somen-
te aos filiados ao Sindicato, embora a participação esteja aberta
também aos não filiados. Maiores informações pelo telefone
(41) 3075-5555.

A direção do Sindijus-PR também já começou a organizar o Encon-
tro Estadual dos Técnicos Judiciários e Técnicos de Secretaria, que
deve acontecer após o Encontro dos Analistas que acontece no dia 16
de julho. Nos próximos dias daremos maiores informações a respeito.

8h – Abertura
9h – Credenciamento e apresentação
10h – Peça Teatral sobre o papel do analista
10h30 – Palestra: Qual o papel de todos os analistas do Poder Judiciário?
11h – Apresentação das alterações das leis 16023 e 16024 com o
advogado Ludimar Rafanhim
11h30 – Apresentação da pesquisa sobre a situação atual dos escrivães
12h30 – Almoço
13h30 – Atividades em grupo sobre Carreira e os problemas e dificuldades
nos locais de trabalho
15h30 – Apresentação dos grupos
16h30 – Aprovação dos relatórios entregue pelos grupos e
encaminhamentos
17h – Encerramento com coffee break

Reunião com servidores de Cascavel: preparação para o Encontro

1º ENCONTRO
Cascavel

19 de agosto

2º ENCONTRO
Francisco Beltrão

16 de setembro

3º ENCONTRO
Londrina

21 de outubro

4º ENCONTRO
Ponta Grossa

11 de novembro

5º ENCONTRO
Curitiba

25 de novembro

SindijusPR deu início às via
gens ao interior do Estado. A pri
meira reunião aconteceu no dia

05 em Cascavel, onde reuniu mais de
60 servidores. Um dos objetivos dessas
visitas é organizar os Encontros Regio
nais que vão acontecer a partir de agos
to. E Cascavel será sede do 1º Encontro
Regional no dia 19 de agosto. Além da
reunião em Cascavel, o SindijusPR visi
tou Assis Chateaubriand e Toledo. Veja
na tabela o calendário dos encontros re
gionais.
José Roberto Pereira, coordenadorgeral
do Sindicato, diz que as reuniões têm
servido para tratar de vários assuntos de
interesse da categoria, “mas que as inda
gações mais frequentes são sobre o pa
gamento do auxíliosaúde, a decisão so
bre as relotações, o resultado da comis
são dos bancos e as alterações nas leis
16023 e 16024”.
José Roberto diz que as reuniões vão con
tinuar, pois elas têm o objetivo de ajudar
a construir os Encontros Regionais, que
vão ampliar o debate sobre a atuação da
Justiça no Estado e vão envolver, além
dos servidores, entidades e movimentos
representativos da sociedade, tais como

entidades sindicais, organizações de Di
reitos Humanos, o Movimento dos Tra
balhadores Rurais Sem Terra (MST), As
sociação dos Magistrados do Paraná
(Amapar), Tribunal de Justiça, OAB, Mi
nistério Público, Câmara de Vereadores
e acadêmicos de Direito.
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Protesto solitário do aposentado Jurandir Vilas Boas em dezembro de 2008...

LEI que incorpora a URV e repõe as perdas desde 2006 foi sancionada dia 1º de julho
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... ganhou o reforço de outros serventuários em janeiro de 2009

vitória chegou depois de in
contáveis viagens a Curitiba.
Quase 6 anos de luta. No ca

minho até protesto com Papai Noel
vestido de Preto. A idéia foi do apo
sentado do Extrajudicial, Jurandir Vilas
Boas. Ele conta que andava desanimado
com a situação, com a falta de reajuste
aqueles “velhinhos” que dedicaram
grande parte da sua vida ao serviço no
Poder Judiciário e viu que era a única
forma de chamar a atenção da população
e do próprio Tribunal de Justiça para a
injustiça que estava acontecendo.

No entanto, no dia 11 de maio passado,
o rumo dessa história começou a mudar. O
Órgão Especial do Tribunal de Justiça (TJ)
aprovou por unanimidade os reajustes dos
aposentados do Foro Extrajudicial. Era a
promessa do presidente do TJ, desem
bargador Miguel Kfouri Neto sendo
cumprida. Em reunião ocorrida no dia 16
de março entre a diretoria do SindijusPR
e o Chefe do Poder, Kfouri afirmou que
daria prioridade na resolução da situação
dos aposentados do Foro Extrajudicial e foi

o que aconteceu.
Em curto espaço de tempo o projeto

recebeu parecer jurídico, passou por
estudo de impacto financeiro no
Departamento Econômico e foi apro
vado no Órgão Especial.

Em seguida, a mensagem foi enca
minhada à Assembleia Legislativa e se
transformou no projeto de lei nº 405/
11. Na oportunidade o diretor do
SindijusPR, David Machado lembrou
que  lá era outra etapa. Porém, os
aposentados não desistiram. Caminharam
lado a lado com o SindijusPR e fizeram
várias visitas aos deputados e, prin
cipalmente, às lideranças dos partidos
no legislativo. No dia 31 de maio, a
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)
aprovou o projeto, que seguiu para a
Comissão de Finanças. Ali foi aprovado
no dia 13 de junho.

O passo seguinte foi colocar o projeto
em votação no Plenário da “Casa de Leis”.
David e o deputado estadual Professor
Lemos (PT) estiveram no gabinete do
presidente da Assembleia, onde pediram



5

SINDIJUS-PR GANHA MANDADO DE SEGURANÇA

GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO
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ao deputado Valdir Rossoni a
inclusão do projeto na Sessão
Plenária o mais rápido possível.
Rossoni, no entanto, disse que
o projeto seria incluído na pauta
do dia de 20 de junho. Aposen
tados do Foro Extrajudicial, do
interior e de Curitiba acompa
nharam as Sessões Plenárias nos
dias 20 e 21 de junho.

Enfim, nesse segundo dia de
votação, o projeto de lei foi
aprovado por unanimidade.
Segundo David Machado, foi
uma grande vitória desses
senhores já de cabeça branca, a
maioria deles com mais de 70
anos, mas que não se entre
garam e lutaram sem dar tré
guas. Na sessão que aprovou o
projeto, estavam presentes os
aposentados Airton Dias Oliveira,

Jurandir Vilas Boas, Walter de
Oliveira, Rui Arthur Aguiar,
Daltron Moreira Rocha, Nery
Antônio de Matos, Osvaldo José
Cunico, Aldo Bonatto, Maria do
Carmo Maffei, Dione Cavalli
Lima, Antônio Luiz Giacomasi,
Miguel Balhout e Alduíno
Fedrigo. Para o aposentado Rui
Arthur Aguiar, foi com perse
verança que conseguimos esse
reconhecimento. “As dificuldades
que tivemos todos esses anos, nos
fortaleceu para chegarmos aqui
hoje”, concluiu Rui.

No dia 22 de junho a Assem
bleia Legislativa encaminhou a
mensagem à Casa Civil do
governo do Estado. O projeto,
agora transformado na Lei
16851/11, incorpora as perdas
salariais de 2006 (3,14%); 2007

(4,46%); 2008 (5,9%); 2009 e
parte de 2010 (7,07%) e a URV
(11,98%), chegando ao total de
36,8% de reajuste. 

Finalmente, no dia 1º de
julho, o governador sancionou o
projeto. Assim, uma grande
injustiça foi reparada. David
Machado, da direção do Sindijus
PR comemora a conquista e
lembra que foi resultado do
trabalho incansável do Sindijus
PR, mas que contou com a
colaboração de vários servidores
aposentados que, nesses últimos
cinco anos, não esmoleceram na
luta por justiça. Sem dúvida, um
marco na história do Judiciário,
exclama David.

O reajuste deve ser estendido
também às pensionistas do
Extrajudicial.

Aposentados acompanharam de perto a tramitação do projeto de lei na Assembleia Legislativa

David, Rui, Airton, Walter, Jurandir e Daltron: a linha de frente da luta pelo reajuste

O Sindijus-PR protocolou no dia 22 de junho pedido
no Tribunal de Justiça (TJ) para que os escrivães e
secretários dos Juizados Especiais recebam gratifi-
cação quando assumirem direção de Secretaria ou
Vara. O número do protocolo é 0220830/11. O pedido
tem fundamento no artigo 15 da Lei 16023/2008, que
criou a função de Diretor e Supervisor de Secretaria,
inicialmente realizadas pelos analistas e técnicos
judiciários nos cartórios estatizados.
O Sindijus-PR entende que devam ser equiparadas
as funções, “já que as atividades nas varas criminais
e Juizados são idênticas às realizadas nas
serventias estatizadas e não é justo que uns rece-
bam e outros não, pois todos respondem, tecnica-
mente, por todo o trabalho realizado”, destaca o
coordenador-geral do Sindijus-PR, José Roberto
Pereira.
Ocorre que a Lei 16024/2008, em seu artigo 79,
assegurou o pagamento de gratificação pelo exercí-
cio de chefia. Neste caso, deve ser feita a interpreta-
ção entre as duas leis para garantir a igualdade entre
os servidores. “Se a Lei 16023 estabelecia restri-
ções ao pagamento de gratificações, elas foram
superadas pelo artigo 79 da Lei 16024”, sustenta o
pedido do Sindijus-PR.

O julgamento aconteceu no último dia 20 de junho,
quando o Órgão Especial do Tribunal de Justiça julgou
e concedeu o Mandado de Segurança impetrado pelo
Sindijus-PR em junho de 1999. O pedido se refere à
cobrança indevida de previdência e despesas médicas
hospitalares de aposentados e pensionistas. Os
valores descontados indevidamente naquela época
deverão ser devolvidos aos servidores por meio de
execução de sentença, devidamente corrigidos.

MINUTA SOBRE RELOTAÇÃO
A Minuta de Decreto elaborada pela Comissão de
Relotação no dia 09 de maio ainda se encontra no
gabinete do presidente do Tribunal de Justiça (TJ),
aguardando a decisão do presidente Miguel Kfouri.
Por este motivo, o Sindijus-PR informa aos servidores
que estão interessados na relotação devem ratificar os
seus pedidos já efetuados, e aqueles que ainda não
fizeram o requerimento, precisam providenciar logo,
independente da regulamentação. Os servidores
devem encaminhar o pedido para o e-mail
jennifer@sindijuspr.org.br ou para o endereço do
Sindicato (Rua David Geronasso nº 227, bairro Boa
Vista, CEP 82.540-150, Curitiba-PR).
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PROFISSINAIS DO SAIJ DEVEM ENCAMINHAR
DADOS FUNCIONAIS AO SINDIJUS-PR

3º ENCONTRO DAS AGENTES DE LIMPEZA
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Uma vez concedida
indistintamente, sem
observância dos requi

sitos de concessão, a TIDE per
deu o seu caráter de gratifi
cação e, ainda mais, transitó
ria. Portanto deverá ser esten
dida a todos os servidores, de
forma a restabelecer a igual
dade de tratamento entre os
servidores”. Esse foi o princi
pal argumento do Pedido
23025/2011, protocolado pelo
SindijusPR, para que a grati
ficação de Tempo Integral e
Dedicação Exclusiva (TIDE)
seja estendida aos trabalhado
res que foram excluídos da
gratificação.

O objetivo central é acabar
com o tratamento diferencia
do entre os servidores. O Sin
dicato pede que os efeitos da
decisão atinja os servidores do
Poder Judiciário filiados ao
SindijusPR até o dia 30 de ju
nho, com extensão aos apo
sentados e pensionistas. Pede
ainda que seja incorporado ao
vencimento na forma da lei nº
16748/2010.

Historicamente, o Tribunal
de Justiça sempre concedeu
gratificações para alguns servi
dores em detrimento de ou
tros. Mesmo na Secretaria ha
via casos de trabalhadores, do
mesmo cargo, que recebiam sa
lários com 100% de diferença.
O TJ tentou corrigir esse pro
blema concedendo a TIDE para
todos os servidores da Secre
taria, que não tinham a gratifi
cação.

Acertando os vencimentos
desses servidores, faltou ao Tri
bunal corrigir, e dar um basta
nessa prática, com equiparação
dos salários dos servidores do
Foro Judicial. “Mas a diferen
ça ficou ainda mais evidente,
já que todos na Secretaria re
cebem a TIDE e ninguém no
Foro Judicial. Queremos acabar
com a discriminação, pois so
mos todos servidores do TJ e
temos que ser tratados com
igualdade”, afirma José Roberto
Pereira, coordenadorgeral do
SindijusPR.

José Roberto diz ainda que
a TIDE adquiriu caráter de ven

cimento e não de gratificação
quando foi concedido como
forma de aumentar o venci
mento. Da mesma maneira
como foi concedido de forma
geral a muitos servidores, por
tanto, deixou de estar vincu
lado à denominada dedicação
exclusiva.

O pedido do SindijusPR
sustenta também que a TIDE é
remuneração, integra o venci
mento base e, portanto, deve
ser incorporada aos vencimen
tos e proventos, na forma da
Lei nº. 16.748/2010. Também
deve ser paga retroativamen
te, àqueles servidores que in
justamente não receberam e
sofreram prejuízos financeiros.

O acolhimento do pedido im
plica em rever o enquadramento
feito pela lei 16748/2010, bem
como a composição da VPNI.
Aqueles servidores que recebi
am a TIDE em percentuais dife
renciados (alguns recebiam 50,
70, 80%), deverão ter direito às
diferenças para igualar aos
percentuais máximos que já exis
tiam (100%).

Em virtude do recesso no Ju-
diciário (2 a 31 de julho) a dire-
ção do Sindijus-PR volta ao Su-
premo Tribunal Federal (STF) no
mês de agosto, para se encon-
trar com a ministra Carmen Lú-
cia, relatora do agravo de ins-
trumento 744226, que trata da
ação dos 64%.

Segundo Mário Cândido de
Oliveira, secretário-geral do
Sindijus-PR, o processo está
parado com a ministra desde

abril de 2010. Ela é quem deve
levar para julgamento na primei-
ra turma do STF.

Por outro lado, o Sindijus-PR
está reunindo informações para
reforçar os argumentos. Um de-
les é em relação ao que dispõe
o artigo 42, da Lei 16748/10 que
criou o Plano de Cargos e Salá-
rios, onde diz que “os per-
centuais de aumento nos venci-
mentos dos servidores decorren-
tes do enquadramento nesta Lei

serão compensados em eventu-
al execução nos autos de Ação
Declaratória nº 1995.000.
32081”.

“O Sindijus-PR entende que
a lei reforça nossos argumentos
na ação dos 64%”, avalia Mário
Cândido que já esteve várias ve-
zes em Brasília tratando da ques-
tão. Mário lembra ainda, que o
Sindijus-PR tem o advogado
Claudismar Zupiroli, de Brasília,
que acompanha a ação no STF.

O Sindijus-PR informa que todas as profissionais do
Serviço Auxiliar à Infância e Juventude (SAIJ) devem
encaminhar ao Sindicato informação indicando os da-
dos funcionais à respeito do serviço prestado ao SAIJ.
No site do Sindijus-PR, na sessão de documentos en-
contra-se um formulário com o nome de Ficha do SAIJ,
onde as profissionais deverão preencher e enviar via
e-mail para jennifer@sindijuspr.org.br ou pelo correio
para a sede do Sindijus-PR, localizado na Rua David
Geronasso nº 227, bairro Boa Vista, Curitiba, CEP:
82.540-150. Essas informações serão repassadas à
Secretaria do Tribunal de Justiça (TJ), que esta elabo-
rando o projeto de lei que irá regulamentar a situação
das profissionais do SAIJ.
Esses levantamentos serão feitos com base no histó-
rico funcional de cada servidor, tendo como referência
os períodos de 1993, quando o TJ editou a resolução
do quadro transitório, e 1997 época da implantação do
enquadramento. “Esse levantamento ajudará a impe-
dir que algum profissional seja deixado de fora. A ideia
é comparar as listas, do Sindijus-PR com a do TJ, para
completar a relação dos servidores que serão contem-
plados no projeto de lei”, explica José Roberto, coor-
denador-geral do Sindijus-PR. Depois de finalizado o
projeto junto com esse levantamento de dados das pro-
fissionais, a proposta será apresentada ao secretário
do TJ e encaminhada a Presidência.

O Sindijus-PR realizará o 3º Encontro das Agentes de
Limpeza do Poder Judiciário do Paraná. O evento será
nos dias 26 e 27 de agosto em Foz do Iguaçu. O local
da cidade foi decido já no último encontro das Agen-
tes que aconteceu em Maringá no ano de 2008. A dire-
ção do Sindijus-PR já está trabalhando na organiza-
ção do encontro, verificando os palestrantes e defi-
nindo a programação. Maiores informações no decor-
rer dos próximos dias.
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SINDIJUS-PR fará parte dos estudos

1ª quinzena de julho de 2011

s assessores da Secreta
ria do Tribunal de Jus
tiça, Alberto Kogi infor

mou que por determinação do
presidente do Tribu
nal de Justiça, Miguel
Kfouri Neto foi cria
da comissão que es
tudará as possíveis
alterações nas leis
16023 e 16024.

Para compor o
grupo de estudos re
presentando a cate
goria, foi indicado o
coordenadorgeral
do SindijusPR, José
Roberto Pereira. Se
gundo José Roberto,
este deve ser o foco principal
da luta dos servidores neste mo
mento. “Foram essas leis que
retiraram direitos dos servidores
antigos do TJ, colocando diver
sos cargos em extinção, e ainda,
criaram cargos novos sem ne

nhuma segurança jurídica”, lem
bra.

A categoria precisa, imedia
tamente, trabalhar nessas altera

ções. Para isso, o Sindicato está
recebendo dos servidores suges
tões de alterações que podem
ser encaminhadas via email
(conscienciaeluta@sindijuspr.org.br).
José Roberto ressalta que, essa
questão precisa ser definida em

conjunto, “e não ficarmos olhan
do apenas para as nossas classes
dentro do Judiciário”. 

O Departamento jurídico do
Sindicato já está tra
balhando em algu
mas propostas, mas, o
mais importante, é a
participação de toda
a categoria nesse pro
cesso, pois o Judiciá
rio é um só, não pode
haver divisão entre 1º
e 2º graus. “Para acer
tarmos nosso futuro
profissional são ne
cessárias essas altera
ções. O momento é
agora, afirma José.

O SindijusPR entrou em con
tato com assessoria do TJ e foi in
formado que ainda não há data de
quando será a primeira reunião,
tendo a definição os servidores se
rão avisados. Portanto, não se es
queçam de enviar as sugestões.

No final de junho, David Machado, diretor do Sindijus-
PR, participou das eleições para escolhas de represen-
tantes dos servidores nos Conselhos de Administração
e Fiscal da Paranaprevidência. A eleição aconteceu no
mini-auditório do Palácio das Araucárias, e ocorreu en-
tre os representantes das Entidades que elegeram os
servidores que serão conselheiros por seis anos. O pra-
zo é determinado pela lei 12.398 de 1998. O diretor do
Sindijus-PR Cesar Conrado de Souza Neto vai compor
o conselho de administração na qualidade de suplente.
Os seis representantes dos servidores foram indicados
pelo Fórum das Entidades Sindicais dos Servidores
Públicos (FES). Além de César Conrado, foram eleitos
Heitor Rubens Raimundo e Vilma Terezinha de Souza
Pinto, como titulares no Conselho de Administração. Má-
rio César Monteiro f icou como suplente no mes-
mo Conselho. Já no Conselho Fiscal, José Maria de Oli-
veira vai representar os servidores como titular e na su-
plência ficou o professor aposentado Nelson Martins
Garcia. A convocação se deu pela resolução 1392/2011,
publicada no Diário Oficial do dia 10 de junho.

As pensionistas e agora tam
bém, os aposentados que rece
bem pela Paranaprevidência,
continuam sem resposta sobre o
pagamento das parcelas dos atra
sados da URV. Embora o Sindijus
PR venha insistindo de todas as
formas para resolver o problema,
a questão ainda se encontra sem
solução. No último dia 04 de ju
lho, o secretáriogeral do

SindijusPR, Mário Cândido de
Oliveira, que vem acompanhan
do o caso, manteve contato com
a Procuradoria Geral do Estado
(PGE) e foi informado de que o
parecer da Paranaprevidência
ainda não teve uma decisão, mas
que já foi distribuído a um dos
procuradores da PGE.

Esse estudo surgiu de um
novo pedido do SindijusPR en

caminhado no início deste ano.
Nele o Sindicato insiste no paga
mento dos atrasados da URV para
os que recebem pelo Órgão
Previdenciário. O Sindicato tam
bém pediu uma reunião com o
Procurador Geral do Estado (Ivan
Bonilha), mas, talvez, devido sua
candidatura a Conselheiro do
Tribunal de Contas, não vinha
conseguindo. Agora, com sua elei

ção definida (Bonilha foi eleito
Conselheiro do Tribunal de Con
tas do Estado), vamos insistir em
uma audiência com o novo chefe
da PGE, afirma Mário Cândido.
Mário ainda lembra que o estudo
(parecer) elaborado pela assesso
ria jurídica da Paranaprevidência
sugere que a responsabilidade
pelo pagamento dos atrasados da
URV às pensionistas e aposentados

é do Tribunal de Justiça (TJ) e não
da Paranaprevidência.

No entanto, Mário Cândido en
tende que a Paranaprevidência
quer com isso fugir de sua respon
sabilidade pelo pagamento da URV,
porém, se essa a decisão tiver fun
damento legal, que seja definido
logo, pois assim o SindijusPR vai
cobrar a responsabilidade que
couber ao Tribunal de Justiça.
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PORTAS, câmeras e profissionais treinados

1ª quinzena de julho de 2011

16 de julho

19 de agosto

26 de agosto

ando cumprimento às
deliberações do 9º Con
gresso dos Servidores do

Poder Judiciário do Paraná (9º
Conseju), o SindijusPR deu en
trada no último dia 5 (protocolo

nº 236231/2011) de pedido para
que a questão segurança nos
fóruns de todo Estado seja tratada
como uma das prioridades pela
administração do  Judiciário.

A preocupação da catego
ria coincide com informações
de que o Tribunal de Justiça
(TJ) estuda mecanismos para
dotar os locais de trabalho do
Judiciário de mais segurança.
Segundo notícia publicada no
site do TJ, assessores da Presi
dência foram conhecer o sis
tema de segurança implanta
do no Tribunal Regional Elei
toral e que pode vir a servir
de modelo para o TJ.

O SindijusPR, nos últimos
anos, vem apontando várias si
tuações que colocam em risco

a segurança de servidores, ma
gistrados e população nos lo
cais de trabalho do interior e
da capital. São armas utilizadas
como provas nos julgamentos
que ficam armazenadas nos
fóruns, sem a devida seguran

Reivindicação foi aprovada pelos servidores no 9º Congresso da categoria

ça. “Essas provas são um chama
riz para bandidos”, ressalta José
Roberto Pereira, coordenador
geral do SindijusPR.

Para garantir segurança efe
tiva, o SindijusPR pede que se

jam feitos convênios com a Polí
cia Militar ou com empresas, para
que haja presença efetiva de
pessoas treinadas e aptas à pres
tar segurança. “O TJ não pode,
apenas, garantir a segurança
patrimonial, mas, principalmen
te, de servidores, magistrados e
da população que frequenta as

instalações dos fóruns”,  destaca
José Roberto. O pedido ainda
defende a instalação de portas
com detectores de metais nas en
tradas dos fóruns, o que pode,
também, contribuir com a segu

rança local.
Em relação às armas apreen

didas, o Sindicato sugere que
sejam estabelecidos convênios
com as Polícias Civil, Militar ou
mesmo com o Exército, para
que as autoridades desses seto
res sejam as responsáveis pela
guarda dessas armas em local

apropriado. Provas tão perigo
sas não podem permanecer nas
Varas e Secretarias Criminais
em armários, que são locais
que oferecem pouca seguran
ça, argumenta José Roberto.

O SindijusPR acredita, ain
da, que o monitoramento dos
fóruns por câmeras de vídeo
também seria um avanço. No
entanto, apenas a instalação
desses aparelhos não oferece
rá segurança necessária aos
servidores e magistrados, que
muitas vezes se vêem obriga
da a trabalharem além do ex
pediente normal.

”Hoje vemos com frequência
notícias de assaltos, sequestros
em locais onde as câmeras não
inibiram as ações dos crimino
sos. Entendemos que devemos
prevenir a ocorrência desses
episódios nos fóruns e não ape
nas registrar o ocorrido”, finali
za José Roberto.

O pedido do SindijusPR su

gere também a criação de uma
comissão composta por magistra
dos e servidores para que sejam
encontradas maneiras efetivas de
garantir segurança para todos
que, de alguma forma, fazem
parte do dia a dia do Judiciário.

05 de agosto

O Sindijus-PR realiza o I
Encontro Estadual dos
Analistas Judiciários. A
atividade acontece na
Sede Campestre do Sin-
dicato a partir das 08
horas e vai discutir os
problemas nos locais de
trabalho e as distorções
salariais e pagamento
de gratificações. As rei-
vindicações serão enca-
minhadas ao Tribunal de
Justiça.

O Sindijus-PR participa
do Congresso Estadual
dos Servidores do Judi-
ciário do Rio Grande do
Sul. O evento segue nos
dias 06 e 07.

Acontece em Cascavel
o primeiro dos cinco
encontros regionais do
Sindijus-PR. A ideia é
ampliar o debate com a
sociedade sobre a atu-
ação da Justiça e levar
a discussão do 9º
Conseju para toda a
categoria. O 2º Encon-
tro será em Francisco
Beltrão no dia 16 de
setembro.

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, sus-
pendeu liminarmente os efeitos da Resolução nº 130, do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que regulamenta o
horário de funcionamento do Poder Judiciário. A decisão
foi tomada na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)
4598, ajuizada no STF pela Associação dos Magistrados
Brasileiros. A ADI questiona a validade da Resolução, edi-
tada em 28 de abril, que acrescentou os parágrafos 3º e
4º ao artigo 1º da Resolução nº 88, também do CNJ. O
dispositivo prevê que o expediente dos órgãos da justiça
deve ser de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, no

mínimo.
Ao conceder a liminar, Fux suspendeu a norma até o julga-
mento definitivo da ADI. O relator destacou também que “o
que se impede, através da presente liminar, é a ampliação
imediata do horário de atendimento do Poder Judiciário im-
posta pelo CNJ antes que o Plenário desta Corte decida defini-
tivamente sobre o tema”. Luiz Fux observou que não há coin-
cidência entre a jornada de trabalho e o horário de atendimen-
to, “especialmente porque, como ocorre com os empregados
de bancos, por exemplo, juízes e servidores também traba-
lham quando o atendimento não é aberto ao público”.

O Sindijus-PR realiza-
rá o 3º Encontro das
Agentes de Limpeza
do Poder Judiciário do
Paraná. O evento será
nos dias 26 e 27 de
agosto em Foz do
Iguaçu.
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