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EDITORIAL

Os servidores do Judiciário
e os desafios de 2011
ma etapa importante na
luta pelo Plano de Carreira
foi vencida. No entanto,
muitos artigos têm que ser regulamentados. Mas não é só, várias propostas dos servidores ficaram de
fora do projeto aprovado em 2010.
Um exemplo: muitos servidores ficaram sem carreira. Só receberam
um novo enquadramento. Isso é
importante, pois em muitos casos
essa nova realidade trouxe ganho
salarial, no entanto, a luta histórica dos servidores é por carreira no
decorrer da sua vida funcional e
este plano não trouxe essa expectativa.
Outra luta que tem que continuar é por isonomia salarial no
Poder Judiciário. A equiparação
estabelecida entre os servidores da
Secretaria do TJ corrigiu uma injustiça antiga, porém, a desigualdade persiste em relação aos servidores do 1º grau. Para o SindijusPR essa equiparação tem que ser
estabelecida e o TJ deve encontrar
uma saída.
Outro ponto que deve ser atacado, pois está atormentando os
oficiais de Justiça, é a estatização
das varas. Em muitas delas, em total desacordo com a lei que aprovou o PCS, esses profissionais estão sendo expulsos de seus locais
de trabalho. Uma saída é a proposta que a Assojepar vem defendendo: a substituição das custas por

uma Gratificação de Atividade Externa (GAE). E o Sindijus-PR está
nessa luta com a Associação.
Para essas e muitas outras questões os diretores da colegiada do
Sindijus-PR vão se reunir nos próximos dias 25 e 26 em Curitiba. No
encontro o assessor de Planejamento da Entidade vai coordenar os trabalhos de organização das ações
que deverão ser aplicadas em 2011.
Porém, algumas atividades já
devem ser incluídas no calendário
dos servidores: a Plenária, nos dias
19 e 20 de março e o Conseju no
final de abril.
É oportuno lembrar, que na
Plenária é estabelecido o plano de
lutas e ação sindical para o ano.
Na 13ª Plenária, em maio de 2010,
foi encaminhada pela categoria,
a luta pela regularização da situa-
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ção dos auxiliares administrativos, a contratação dos técnicos e
analistas, o combate a extinção
dos cargos, o Plano de Carreira e
o vale alimentação. No final de
2010, após muita mobilização e
principalmente a ação dos representantes de base nos seus locais
de trabalho, chegamos a vitórias
históricas.
Está aí a importância da participação dos representantes de
base e de todos os filiados na Plenária, que vai determinar o rumo
da luta dos servidores do Judiciário para este ano. Com este quadro, todos nós pretendemos continuar colecionando vitórias em
2011.
Não esqueçam: “Nenhum vento sopra à favor, quando não se sabe
para onde ir”.
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HORÁRIO I
É indignante essa posição do Tribunal de Justiça de querer mudar o expediente para dois turnos. Estamos todos, aqui
no Fórum, se sentindo
menosprezados caso isso
aconteça. Essas atitudes
mostram que o TJ não
se importa com a vida de
seus funcionários, que
além de ter pouca vida,
devido a quantidade de
trabalho, precisam conviver com esse descaso.
O Sindicato precisa impedir que uma barbaridade dessas aconteça.
Somos tratados como
fardos de roupas jogadas
de lado à vontade de
quem manda na administração.

A.G.S.
Horário II
Sou a favor de uma greve se o horário for alterado. Precisamos usar
todas as armas para
mostrar que o TJ está
errado se voltar para o
horário antigo. É um
desrespeito tamanho
que os servidores não
podem deixar acontecer. Mudamos nossas vidas para esse expediente e de repente nossas
vidas ficam de cabeça
para baixo. Greve já!

L.G.S.
PENSIONISTAS
Não aguentamos mais essa
enrolação sobre a nossa
URV e os precatórios. Todos os aposentados recebendo preferencialmente
seus precatórios e nós nem
temos as declarações ainda. Isso é um descaso com
a gente. Os atrasados da
URV então não têm nem
noticia. Acompanho pelo
site e rezo para que esse
ano saia alguma coisa. É
demais para mim.

C.L.
PCS
Percebi pelo simulador
que meu salário terá diferença com a implantação do PCS. Perdi algumas verbas com a incorporação de gratificações. Todos terão essa
redução?

C.A.P.
NOTA DA REDAÇÃO
Estamos preparando
para a próxima edição
do jornal Consciência &
Luta um material sobre
todos os pontos que geram dúvida aos servidores sobre o PCS. As respostas serão da Secretaria do TJ.
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CATEGORIA não vai aceitar esse desrespeito

Especulação sobre mudança no
horário deixa servidores revoltados
Alguns desembargadores estão descontentes com o expediente; servidores se programaram para atender a determinação do Órgão Especial. Alteração geraria custo ao TJ, já que terá que reajustar os salários dos servidores
s servidores estão revoltados com se programaram para esse novo horário,
a possibilidade de o Tribunal de com uma alteração para dois turnos. O
Justiça voltar ao horário antigo, Sindicato está se preparando caso essa
ou seja, em dois turnos. Nas últimas se- discussão aconteça”, afirma José Roberto,
manas, centenas de funcionários procu- revelando que é possível uma consulta
raram o Sindijus-PR para relatar uma ao CNJ para tentar impedir a alteração,
possível mudança no expediente de tra- caso o horário seja revisto.
balho. Apesar de ignorar certas especuDesde o dia 1º de fevereiro, todos os
lações, o Sindicato buscou informações servidores estão cumprindo um novo hosobre o fato e confirmou que alguns rário de expediente estabelecido pelo Órdesembargadores estariam descontentes gão Especial do Tribunal de Justiça. Às 07
com o novo horário das 12 às 19 horas.
horas ininterruptas, cumpre a determinaEntretanto, essas especulações igno- ção do Conselho Nacional de Justiça que,
ram o fato de que os servidores se pre- através da Resolução nº 88, definiu a carga
pararam para adequar suas vidas ao novo horária do Poder Judiciário em 08 horas por
horário. Filhos foram
trocados de turnos
nas escolas e creches,
as universidades foram transferidas para
Será uma insensibilidade do
manhã, tudo para
Tribunal de Justiça penalizar os
atender à nova determinação dos
servidores, que se programaram
desembargadores.
para esse novo horário
“Existem servidores em desespero. As
escolas não aceitam a
mudança do turno.
Se o horário for alterado será uma falta dia, com a opção das 07 corridas.
de respeito com os funcionários”, diz José
O Plano de Cargos e Salários, aprovaRoberto Pereira, coordenador-geral do do pelo mesmo Órgão Especial leva em
Sindijus-PR.
conta às 07 horas e estabelece uma jorJosé Roberto lembra ainda da pesqui- nada de trabalho semanal de 35 horas.
sa realizada pelo Sindicato, através do Além disso, uma alteração agora teria um
site, revelou que 82% dos servidores par- novo impacto aos cofres do TJ: voltando
ticipantes optaram pelas 07 horas a atender em dois períodos, o Tribunal
ininterruptas. Até as 18 horas do dia 15 seria obrigado a reajustar os salários dos
de fevereiro, havia 3.020 votos, com servidores de acordo com a nova jorna2.476 favoráveis ao atual expediente.
da. Não há ainda um calculo exato para
“Será uma insensibilidade do Tribu- este reajuste, mas ultrapassaria os 20%
nal de Justiça penalizar os servidores, que do salário base.

Boletim de frequência vai
confirmar direito ao auxílio
alimentação
No dia do pagamento dos
servidores, será pago o valor do
Auxílio-alimentação, apenas
para quem tiver a comprovação do boletim de frequência.
Como todos estão com expectativa de receber este novo benefício e não sabem como será
a forma, o Sindijus-PR entrou em
contato com o TJ, e confirmou
que o auxílio será pago após a
comprovação com o boletim de
frequência. Sendo assim, o benefício do mês de janeiro será
implantado no salário de fevereiro. Esta forma será a regra
para os demais meses do ano.
Segundo o artigo 75-B da Lei

16746/2010 que regulamenta o
pagamento: “a concessão do auxílio-alimentação será feita em
pecúnia, proporcionalmente aos
dias efetivamente trabalhados,
conforme apurado em boletim de
frequência do servidor”.
Ou seja, o pagamento será
feito após comprovação dos dias
trabalhados dos servidores. As direções dos fóruns e as chefias
têm até o dia 05 de cada mês
para encaminhar o boletim ao
Departamento Econômico e Financeiro, que incluirá na folha
do mês. Assim, o auxílio-alimentação será pago no mês seguinte ao trabalhado.

Reunião da Diretoria Colegiada
acontece nos dias 25 e 26
O Sindijus-PR está convocando todos os diretores integrantes da Colegiada para participar
da reunião de avaliação e do Planejamento Estratégico. A atividade acontece nos dias 25 e 26
na sede campestre do Sindicato, em Almirante Tamandaré.
Durante o encontro, os diretores vão avaliar a atuação
da Gestão 2009/2012, discutir

sobre a relação entre os servidores, o Tribunal de Justiça e os governos estadual e federal.
No planejamento, serão definidas as organizações da 14ª Plenária, que acontece em março e
do 9º Conseju, congresso da categoria que será em abril, além
de discutir sobre as demais atividades e ações que serão aplicadas durante o ano.
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ATIVIDADE vai preparar a luta dos servidores em 2011

Ponta Grossa

Servidores durante a 13ª Plenária, em 2010

Sindijus-PR convoca
servidores para a
14ª Plenária Estadual
Atividade acontece em Curitiba no mês de março
s servidores devem receber até o
final do mês o material para realizar a Eleição de Representante
de Base. A eleição é fundamental para
definir os servidores que serão os responsáveis por encaminhar ao SindijusPR as reivindicações dos locais de trabalho e das Comarcas.
Além disso, o representante de base
tem lugar garantido na 14ª Plenária Estadual dos Servidores, que acontece nos
dias 19 e 20 de março, no Hotel Centro
Europeu em Curitiba.
“É importante eleger um representante para acompanhar as atividades e ações
do sindicato, além de organizar as mobilizações na Comarca”, afirma o coordenador-geral do Sindijus-PR, José Roberto
Pereira.
As eleições devem acontecer até o dia
15 de março, data limite para encaminhar a ata ao Sindicato e garantir a inscrição na plenária.
A 14ª Plenária vai discutir as novas

lutas dos servidores, as ações que serão colocadas em prática para defender as reivindicações da categoria. “Não
podemos esquecer de mencionar, que
na plenária de 2010 foram definidas
lutas que foram conquistadas durante
o ano, como o PCS e o pagamento da
URV”, destaca José Roberto.
Por isso é fundamental eleger um
representante para participar da plenária, que terá em sua pauta a definição dos planos orçamentário e de luta
de 2011; a organização sindical; debate sobre o sistema previdenciário dos
servidores do TJ-PR; e uma avaliação
da implantação do Plano de Cargos e
Salários.
“Tivemos conquistas históricas nestes últimos anos, daí a importância da
participação de todos na Plenária, pois
ainda temos muito a conquistar e é na
Plenária que vamos definir nossas próximas reivindicações, nossas lutas, nossas estratégias”, convoca José Roberto.

O QUE DIZ O ESTATUTO
Art. 42. - A Plenária Estadual tem por finalidade:
I - avaliar e propor campanhas reivindicatórias;
II - manifestar-se sobre as decisões políticas e administrativas da
Diretoria Colegiada;
III - definir estratégias de organização da categoria nos locais de
trabalho.
Art. 44. - Os representantes de base serão eleitos na primeira
quinzena do mês de março de cada ano, em reuniões por local de
trabalho.
§ 1º. - O mandato dos representantes de base será de 1 (um) ano,
renovável tantas vezes quantas forem aprovadas pelos integrantes da
categoria nos locais de trabalho.
§ 2º. - No Interior do Estado, a eleição de que trata este artigo
obedecerá à seguinte proporção: 1 (um) representante de base por
comarca com até 20 (vinte) servidores; 2 (dois) representantes de
base por comarca com mais de 20 (vinte) e menos de 40 (quarenta)
servidores; e 3 (três) representantes de base por comarca com mais
de 40 (quarenta) servidores.
§ 3º. - Na Capital, será admitida a indicação de até 13 (treze)
representantes de base, na proporção de 1 (um) para cada local de
trabalho
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PARANAPREVIDÊNCIA vai reavaliar o caso

Sindijus-PR espera resolver
URV das pensionistas
Gustavo Henrique Vidal

Reunião entre representantes dos servidores e o secretário de Administração

Sindijus-PR protocolou
no dia 10, um novo pedido à Paranaprevidência para que sejam feitos os pagamentos dos atrasados da URV aos
pensionistas.
O documento foi solicitado
pelo secretário de Estado da
Administração e Previdência

ao secretário Sebastiani.
Mário explicou que o caso se
arrasta desde 2008, quando o
Tribunal de Justiça reconheceu,
administrativamente, o direito
dos servidores em receber a
URV. “Todos tivemos a implantação do índice em 2008. Mas o
pagamento dos atrasados só
atingiu os servidores ativos e
os aposentados. As pensionistas ainda não tiveram uma
resposta”,
afirmou,
Secretaria de
lembrando da possibilidade
Administração vai
acordada entre TJ e
acompanhar o caso na Paranaprevidência de que
uma lei seria editada para
Paranaprevidência
garantir o direito.
Sebastiani recebeu com
(Seap), Luiz Eduardo Sebastiani estranheza o fato de a Paraem reunião com o Sindicato no naprevidência não ter justificado
último dia 08. Segundo o o motivo para não pagar os
secretário, o caso será reavaliado atrasados e disse que a Seap vai
pelo órgão previdenciário com o avaliar o caso com os diretores
acompanhamento da Seap.
do órgão previdenciário.
Acompanhado pelo advogado
O entendimento de todos é
Ludimar Rafanhim e o servidor que se não houvesse o direito aos
Jorge Modesto, o secretário-geral atrasados, as pensionistas nem
do Sindijus-PR, Mário Cândido mesmo teriam tido a implantação
de Oliveira, levou a reivindicação do índice de 11,98%. Ludimar

insistiu na tese de que “não é
necessária uma nova lei para
garantir os atrasados, já que a
implantação ocorreu sem dificuldades”.
Ficou definido que o
Sindijus-PR vai solicitar novamente o pagamento à Paranaprevidência, com a garantia de
que a Secretaria vai acompanhar
o caso para que seja oficializada
uma resposta.
COLETIVA
Em outra frente, o SindijusPR participou da entrevista
coletiva do presidente da Paranaprevidência, Jayme de Azevedo
Lima, quando abordou a questão
da URV das pensio-nistas. Jayme
afirmou que já analisa o caso,
mas para ele o que se entende a
respeito da URV já está julgado,
ou seja, o que o governo
determnar que é a parte da
Paranaprevidência, esse valor
será pago, porém sem sabermos
prazos ainda, tudo depende de
uma determinação.
Sobre a contribuição previdenciária, o presidente afir-mou
também que não há, por
enquanto, interesse do gover-no
em aumentar de 10 para 11% a
contribuição . Além disso, a
contribuição de apo-sentados e
pensionistas está prevista em lei,
mas deve-se fazer um levantamento para ver se esse valor é
expressivo. “Não há a intenção de
se taxar os inativos, caso ocorra
será muito bem estudado para
que se protejam os que ganham
menos, cria-se um teto e quem
recebe acima desse teto contribui”, explicou Jayme.

AÇÃO DOS 64%

Como já anunciado na semana passada, o secretário-geral do
Sindijus-PR, Mário Cândido de Oliveira, esteve em Brasília na
última sexta-feira (04). Na Capital Federal, Mário Cândido se
reuniu com o advogado Claudismar Zupirolli e tratou especificamente da ação dos 64%.
No encontro ficou acertado que Claudismar vai juntar uma
cópia da Lei que aprovou o Plano de Cargos e Salários, onde,
no artigo 42 o Estado reconhece a dívida com os servidores.
Mário Cândido ainda confirmou que os advogados já estão preparando novos memoriais que serão entregues aos ministros da
1º Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), pois são eles que
vão julgar a ação, concluiu Mário.
Mário Cândido também esteve no STF e no gabinete do ministro
relator, Marco Aurélio Melo, foi informado de que a ação que
pede aposentadoria especial a servidores que trabalham em locais insalubres ou de risco está pronta para ser julgada nos próximos dias. Mário confirmou de que o parecer da Procuradoria
Geral da República é favorável ao pedido do Sindijus-PR.

PROFISSIONAIS DO SAI
O Sindijus-PR e o advogado Daniel Godoy se reuniram com as
profissionais do SAI com o objetivo de encontrar uma solução
para a questão do enquadramento funcional das profissionais,
ou seja, buscar o reconhecimento da função de nível superior
e salário compatível com as profissionais da secretaria.
Godoy analisou como deve ficar a situação com a aplicação do
PCS. O advogado adiantou às profissionais, que o caminho imediato é entrar com um pedido do reconhecimento funcional
pela via administrativa. “Com essa ação provocaremos o TJ,
que será obrigado a dar alguma resposta”, ressalta Daniel
Godoy. Para David Machado, diretor do Sindijus-PR, esse encontro foi importante porque concluiu que a Lei, a qual criou
o novo Plano de Cargos, abre oportunidade para lutarmos pelo
enquadramento das profissionais.
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É a hora de lutarmos pela
PEC 190
A proposta é simples e genérica, mas em torno dela gravita tema
complexo, que é a construção ou instituição de um “regime jurídico
aplicável a todos os servidores do Poder Judiciário Estadual e Federal”

A tarefa do novo presidente do Tribunal de Justiça não será
fácil. Miguel Kfouri Neto assumiu na tarde de hoje (1º) com o
objetivo de combater a morosidade do Poder Judiciário. Kfouri
afirmou que sua equipe estabeleceu 49 pontos que devem ser
cumpridos nesse primeiro ano de gestão. “Queremos estruturar
o primeiro grau. É o foco. Só conseguiremos um melhor serviço oferecendo condições e estrutura para juízes e servidores
trabalharem”, destacou durante entrevista coletiva à imprensa. Estão nessas prioridades a estatização e instalação de varas, a nomeação de servidores e juízes e a criação do gabinete do juiz, com uma equipe de apoio aos magistrados. Kfouri
também não descarta a extensão dos assessores de magistrados para todas as comarcas.
Para reforçar a estrutura e aquisição de prédios, Kfouri revelou que o TJ tem em caixa, no Funrejus, cerca de 268 milhões
de reais. Segundo ele, uma parte desses recursos será aplicada em edificações para o Fórum Cível de Curitiba e para acomodar desembargadores que ainda atendem no antigo Tribunal de Alçada. Haverá ainda investimentos na escola para formação de servidores e magistrados, além de ampliar a implantação dos processos virtuais.
O Sindijus-PR acredita que colocadas em prática essas ações
podem melhorar o atendimento à população. “Hoje existem
varas acumulando varas. Um servidor administra quatro, cinco cartórios. Com novas varas e mais servidores é possível
equilibrar a distribuição de processos e acelerar o andamento
das ações”, diz o coordenador-geral do Sindicato, José Roberto
Pereira.
Além de Kfouri, assumiram ainda o 1º vice-presidente,
desembargador Onésimo Mendonça de Anunciação, 2ª vicepresidente, Ivan Campos Bortoleto, o desembargador Noeval
de Quadros como corregedor-geral e desembargadorcorregedor Lauro Augusto Fabrício de Melo.
CENTRAIS INSISTEM EM MÍNIMO DE 580 REAIS
Os sindicalistas apostam no corpo a corpo no Congresso como
reação à estratégia do governo de buscar apoio do Legislativo
para o projeto que fixa o salário mínimo em R$ 545. Mobilizações de rua e paralisações também fazem parte da tática. As
centrais não abrem mão de um aumento real e exigem R$ 580,
valor que foge ao acordo assinado no governo Lula. Os sindicalistas acreditam que, apesar de o governo exibir maioria, o
Congresso é espaço favorável às demandas trabalhistas. Os dirigentes ainda não sabem se terão uma nova reunião com ministros para discutir o assunto, após o impasse em dois encontros.

proposta de emenda à
Constituição (PEC) 190,
de 2007, dos deputados
Flávio Dino e Alice Portugal
acrescenta o artigo 93-A à Constituição, que por sua vez “determina que Lei Complementar, de
iniciativa do Supremo Tribunal
Federal (STF), disporá sobre o
Estatuto dos Servidores do
Judiciário”.
A PEC que foi apresentada na
Câmara, no dia 14 de novembro
de 2007, está em discussão na Casa
há três anos. Foi uma demanda
da Federação, que se materializou
pelas mãos do deputado Flávio
Dino, que é advogado e foi juiz
federal, portanto conhecedor da
realidade dos serventuários em
seus locais de trabalho.
A proposta é relativamente
simples e genérica, mas em torno
dela gravita tema extremamente
complexo, que é a construção ou
instituição de um “regime jurídico
aplicável a todos os servidores do
Poder Judiciário Estadual e Federal”, como analisa, em nota
técnica, a Secretaria de Reforma

do Judiciário (SRJ), do Ministério
da Justiça.
A propósito, é essencial destacar que a SRJ, ao emitir a nota
técnica, o fez para acrescentar ao
debate desenvolvido na Câmara
durante os primeiros seis meses
deste ano, um elemento estruturante à matéria, que é sua concordância com a necessidade de se
construir um estatuto dos servidores do Judiciário, que é um só
em todo País, como defendem os
dirigentes sindicais da categoria.
Antes de a SRJ emitir a nota
técnica, em 7 de julho de 2010, o
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
já havia dado seu parecer, também
por meio de nota técnica, em que
aprova a iniciativa dos deputados
na Câmara.
A NT 9, de 2009, da Comissão
de Acompanhamento Legislativo
do CNJ concluiu, em 9 de junho
de 2009, pelo apoio à proposta,
cuja cópia encaminhou, à época,
aos presidentes da Câmara e do
Senado e ainda à SRJ.
No exame da proposta, a
Comissão de Acompanhamento

Legislativo do CNJ diz que o
“Poder Judiciário possui estrutura
una, consoante delineia o artigo
92 da Constituição Federal”. E
acrescenta: “(...) o Poder Judiciário
não é federal
nem estadual, mas nacional,
vez que é uma das expressões
da soberania do Estado”.
Como se vê, os dois principais
órgãos, um do Poder Judiciário e
outro do Executivo, que lidam com
temas afetos às questões do
Judiciário brasileiro foram inequívocos em apoiar a iniciativa
legislativa, cujo interesse é vital
para os trabalhadores, pois a partir
desse estatuto definirão o futuro
da categoria nacionalmente.
É relevante destacar que a
emissão de ambas as notas técnicas
foram provocadas por iniciativa da
Fenajud, que trabalhou muito para
aprovar a proposta na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, que fez uma discussão
acerca da tecnicalidade da matéria
e, ainda, na comissão especial,
que analisou o mérito da iniciativa
da norma legal.

PEC 526 dá direito de voto aos servidores
em eleições nos tribunais
A Câmara analisa a Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) 526/10, do deputado
Vicentinho (PT-SP), que garante direito de voto a servidores
efetivos e juízes de direito na
escolha dos integrantes dos órgãos de direção dos tribunais
de justiça. Vicentinho argu-

menta que o objetivo da iniciativa é “democratizar as eleições dos integrantes da administração dos tribunais, uma
vez que suas decisões afetam
a vida de milhares de servidores”. Ele acrescenta que a intenção não é retirar a prerrogativa do conjunto dos magis-

trados nos processos de escolha desses órgãos, mas incluir
os servidores e juízes de direito que façam parte dos seus
quadros. As regras para a participação dos servidores e
juízes, de acordo com a proposta, será definida pelos regimentos internos dos tribunais.
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ENTREVISTA com o ex-presidente, desembargador Celso Rotoli de Macedo

Mudanças para melhorar o Poder Judiciário

C&L: Como o senhor vê o judiciário daqui
para frente?
Celso: As mudanças que nós conseguimos
realizar têm uma base na questão financeira.
Num Poder como o nosso, que não tem verba
própria, que vive do repasse do Executivo, as
vezes as coisas ficam difíceis. Como todos
sabem, o repasse era pequeno; em 2010 era de
R$ 835 milhões. Eu falava que o Judiciário do
Paraná era o primo pobre do Sul do país,
porque, Santa Catarina em 2009, recebeu um
repasse do executivo de R$ 980 milhões. O Rio
Grande do Sul, R$ 1 bilhão e 400 milhões. O
que muda agora? Com o aumento do repasse
para R$ 1 bilhão e 136 milhões de reais. Com
esses recursos, poderemos mudar muitas coisas
no Tribunal, com o Plano de Cargos e Salários,
que os servidores reivindicam há mais de 50
anos. Conseguimos a diminuir a diferença de
entrâncias, de 10 % para 5%. Isso modificou o
Poder Judiciário, todos os outros tribunais
estavam na nossa frente. As novas remunerações vão despertar o interesse, qualificar o
concurso no Judiciário do Paraná. Então, as
melhorias no Poder Judiciário são compatíveis
e basta terem continuidade.
C&L: Essa continuidade vai acontecer com
o presidente Miguel Kfouri?
Celso: Eu conheço o desembargador Miguel
Kfouri, vocês também conhecem, é um
homem empreendedor, ele fez um excelente
trabalho na Amapar, e eu acredito que ele
vai dar continuidade ao que iniciei.
C&L: O governador pode retirar do
Judiciário do Fundo de Participação dos
Municípios para definir os futuros
repasses?
Celso: Ele pode tentar tirar. Mas, se o presidente
do TJ for firme, pode entrar com ação no STF.
Veja bem, o Poder Judiciário tem direito há um
repasse da verba liquida do executivo, 9,5%.

Gustavo Henrique Vidal

Consciência&Luta (C&L): Com o tempo
curto de mandato, o senhor conseguiu
realizar tudo que planejou?
Celso Rotoli de Macedo (Celso): Olha nesse
período, que foi de 6 meses e meio, eu fiz
uma projeção do que eu pretendia fazer no
Tribunal e consegui realizar. Tinha um
programa pronto há 5 anos, eu procurei
enxugar as propostas e consegui que todas
elas fossem concretizadas.

Entendimento com Sindicato e servidores garantiu avanço das reivindicações

Esse problema de repasse é mais político. O
governador sempre forçou a barra para dar o
menos possível, não que ele queira prejudicar,
são muitos os gastos. Eu não me conformei, fui
atrás e disse para o governador, na época era o
Pessuti, e disse agora para o governador Beto
Richa, que o repasse que eles davam era
maquiado, porque faltava o Fundo de Participação, a Lei Cândir. Hoje, eu acredito que não
tem mais como disfarçar esse repasse. O
governador não vai ter como diminuir e se fizer
cabe o presidente do TJ brigar por isso

ministério público já fazem uma coisa semelhante, ou seja, todos os promotores de justiça
do estado elegem o procurador geral. Essa
parte de que todos os juízes vão eleger o seu
presidente acho válida. Agora, os servidores eu
não sei. Eu graças a Deus, se tivesse uma eleição
em que todos votassem, eu era reeleito, então
eu sou suspeito (sorrisos) a dizer uma coisa
dessas. Mas é mais complicado. Nós somos
cerca de 9 mil, juízes, desembargados, funcionários, é um numero de eleitores como um
município, então não sei, mas é valido sim.

C&L: Em relação a PEC 190, o senhor acha
que isso é possível?
Celso: O que eu posso te dizer de concreto é
nós implantamos o PCS e fizemos um piso
salarial que dá quase três mil reais. E levei isso a
conhecimento do CNJ. A ministra Eliana Klamon
achou muito boa essa iniciativa do TJ de fazer
esse quadro, e ela mesma falou que iria
conversar com outros tribunais, executivos,
para que tivessem um piso salarial nacional. Se
for realmente implantado, o Paraná está
servindo como exemplo para os outros estados.
E ela pegou esse nosso piso para ter por base
numa unificação, para ter isonomia entre os
estados. É uma coisa que pode acontecer.

C&L: Sobre os aposentados do foro
extrajudicial e as pensionistas, há algum
encaminhamento para o novo presidente
a respeito disso?
Celso: Eu fiz gestões junto ao Paranaprevidência, que eles criavam uma resistência,
dizendo que não tinham verba total para
fazer isso, mas eu inclusive fiz uma reunião
com a diretória da Paranaprevidência para
resolver esse problema, não só da URV, mas
como o repasse imediato das pensionistas
dos magis-trados e aposentados. E do extrajudicial também. Eu acredito que isso vai
ser resolvido, mas quanto ao extrajudicial e
aqueles que não recolhiam para a Paranaprevidência, que é um órgão particular,
muitos confundem que é do governo, não
é, pois ela tem dois fundos: financeiro e
previdenciário. E através desse financeiro,
o TJ faz um repasse mensal para o órgão,
custeando esse pagamento dos funcio-

C&L: A PEC 526, que diz sobre a participação
dos servidores e juízes nas eleições do TJ. O
senhor acha que é possível essa convivência
eleitoral?
Celso: É complicada a convivência eleitoral. No

nários. Mas existe um impasse grande do
extrajudicial, mas agora com essa Adin, eles vão
ter que regulamentar isso. Eu já mandei fazer o
pagamento da URV, mas só não pode implantar
o pagamento porque estava no fim do meu
mandato, mas já tá no planejamento e pronto.
O Kfouri está ciente disso e vai dar continuidade.
C&L: Durante a sua gestão, o senhor não
teve enfrentamento com o Sindicato, isso
deve-se ao momento político atual,
organização dos trabalhadores da entidade
de classe, ou a soma de todos?
Celso: Olha, ai entrou vários setores, nós não
tivemos enfrentamento, porque desde o dia que
eu assumi, nós fizemos logo em seguida uma
reunião com o Sindicato e falei que dentro
daquilo que eu pudesse iria beneficiar todos os
servidores. Houve diálogo, inclusive alguns
desencontros, até ameaças de greve. Nós fomos
mostrando que com esse repasse maior nós
conseguimos tornar realidade as reivindicações
dos servidores. Esse diálogo facilitou muito a
administração a se entender com a categoria,
são esses fatores que somamos, o principal foi
o PCS, que atingimos o Paraná inteiro.
C&L: O que o senhor acha que falta para
chegar num judiciário ideal?
Celso: Eu sempre tenho dito que o Brasil é um
país formado por gente boa e nós nos
orgulhamos de sermos brasileiros. Mas, temos
que entender que ainda não somos um país
de 1º mundo. O que necessita é que haja mais
recurso, atenção para os funcionários, para a
magistratura. Sempre que tenho a oportunidade e essa entrevista é uma delas, eu faço a
comparação: o juiz americano ou europeu,
ele atende quatro mil habitantes; já o brasileiro
uma média para 35 mil. Agora com as
estatizações das varas, o judiciário tomando
para si a responsabilidade, ajudará a melhorar.
A perspectiva de uma melhora é, primeiro, na
condição financeira, porque recursos são
difícies. Segundo, planejamento para que
todos os cartórios e comarcas tenham
servidores suficientes, precisamos de um
número maior de juízes para dar conta do
recado. A informatização vai agilizar o sistema.
Então acho que neste conjunto, o Poder
Judiciário só tem a crescer e ficar com mais
credibilidade, porque nada pior do que uma
justiça demorada, que é chamada de injustiça.
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SERVIDORES enfrentam dificuldades para atendimento à saúde

O SAS... Ah! O SAS
Falta de atendimento tem preocupado o servidores que necessitam do sistema
ndignados com o Sistema de
Assistência à Saúde (SAS), os
servidores estão cansados da
falta de um atendimento de
qualidade e de uma política de
saúde pública. Essas são as
reclamações e bandeira de lutas
dos servidores públicos do
Paraná, que reclamam do sucateamento do SAS, que perdeu
qualidade no serviço na capital
e interior, aonde o sistema
apresenta vários problemas, que
vão desde a demora no atendimento até a falta de médicos.
O SAS começou a vigorar em
2002, com o objetivo de “beneficiar” os trabalhadores, oferecendo assistência à saúde aos
servidores públicos efetivos,
ativos, aposentados e pensionistas.
Segundo informações do
Fórum das Entidades Sindicais
(FES), os serviços prestados pelo
SAS acarretam uma despesa de
cerca de R$ 100 milhões anuais.
Porém, a qualidade do serviço
ainda não é satisfatória e suficiente para o atendimento da
demanda dos servidores.
Na cidade de Guarapuava,

por exemplo, a situação está uma
calamidade. A região está com
os seus hospitais de portas
fechadas aos servidores públicos,
não atendendo pelo SAS.
Segundo a servidora do
Judiciário, Geni da Silveira, os
problemas são insanáveis, especialmente de ordem financeira.
Ela argumenta que sem alternativas, os hospitais da região
encerraram totalmente as suas
atividades referentes ao SAS.
A servidora procurou o Sindijus-PR pedindo que interviesse junto ao Governo, para
agilizar o restabelecimento do
SAS na região. “Estamos sem
atendimento desde outubro. Eu
inclusive tinha uma cirurgia
marcada e foi desmarcada o ano
passado”, afirma Geni.
Os servidores do Judiciário,
que dependem do sistema,
estão extremamente descontentes com o serviço de saúde
do governo. Para a servidora, “é
chegada a hora de deixar de se
contemporizar com essa situação. O servidor público tem
que utilizar o SUS porque a
Paranaprevidência ou o SAS não

atendem aos seus servidores e
tampouco os aposentados”.
FALTA DE
INVESTIMENTO
Os investimentos feitos pelo
Governo no SAS nos últimos
anos não acompanharam o
crescimento da demanda. A
espera e a dificuldade para se
agendar cirurgias, exames e
consultas mostram que o sistema
enfrenta sérios problemas. Na
percepção dos servidores, a falta
de investimento é evidente
porque o reajuste não foi suficiente para barrar a inoperância
e os gargalos do SAS.

Isso se reflete hoje em uma
onda de reclamações na capital
e no interior. De acordo com
servidores, a média de espera
para uma consulta com um
clínico geral é de mais ou menos
30 dias. Em alguns casos, só após
passar pelo clínico geral os
usuários conseguem atendimento com um especialista, mas
é preciso aguardar pelo menos
três meses. Há beneficiários que
estão há mais de nove meses
esperando.

A Diretoria Colegiada
do Sindijus-PR se reúne
para discutir as ações
do Sindicato em 2011.
Durante o Planejamento, os primeiros passos
serão organizar a 14ª
Plenária, que acontece
em março, e construir
o 9º Congresso da
categoria.

08 de março
Dia Internacional da
Mulher.

19 de março
Acontece a 14ª Plenária
dos Servidores do Poder
Judiciário. A atividade
anual define o plano de
ação de sindical que o
Sindijus-PR deverá seguir para defender as
reivindicações da categoria durante o ano.

29 de abril

SAS PODERÁ TER NOVO MODELO DE SAÚDE
O Fórum das Entidades Sindicais dos Servidores
Públicos Estaduais (FES) se reuniu, no dia 1º, com o
superintendente do Departamento de Assistência à
Saúde (DAS) do Estado, o médico José Fernando
Macedo. Macedo disse que já foi servidor público e
que “lembra com saudades do extinto IPE-Saúde”.
De acordo com ele, o atual governo está “imbuído
da intenção de mudar o SAS” - o Sistema de Atendimento
à Saúde. O superintendente destacou que o novo modelo
precisará levar em conta “a satisfação do servidor, do
médico e do hospital que oferece o serviço”.
A presidenta da APP-Sindicato, Marlei Fernandes

25 de fevereiro

de Carvalho, participou da reunião e afirmou que
os servidores querem um novo modelo de saúde.
Ela lembrou que, em 2004, o FES entregou sua
proposta para mudar o sistema de saúde, que ainda
não se efetivou.
O novo superintendente do DAS adiantou aos
representantes dos servidores que visitará o Rio
Grande do Sul para ver como funciona o IPE-Saúde
daquele Estado, cujo sistema é modelo para o Brasil
e está baseado, também, nos fundamentos
defendidos pelo Fórum Estadual dos Servidores. Com
informações da APP-Sindicato.

O Sindijus-PR realiza o
9º Conseju - Congresso
dos Servidores do Poder
Judiciário. A atividade
acontece também nos
dias 30 de abril e 1º de
maio. A atividade ainda
sem local definido, que
será divulgado junto
com a programação.

1º de maio
Dia Internacional do
Trabalhador. Também
marca a Data-base dos
servidores. O SindijusPR inicia a negociação
da reposição da inflação com o Tribunal de
Justiça.

