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Os desafios em 2015

As cartas não refletem a opinião do Sindicato.

Editorial

Diretores do Sindijus-PR 
participam do IX Congresso da FenajudAbandeira de 2015 está empu-

nhada: Isonomia, em frente até 
a conquista. Justiça igual para 

todos foi lema das mobilizações e a prin-
cipal pauta do Sindijus. Este ano ficou 
marcado pela busca da isonomia, igual-
dade entre os servidores de 1º e 2º graus. 

Avanços significativos ocorreram 
técnicos de secretaria conquistaram o 
direito de exercer atividades externas; o 
exercício do plantão judiciário, direção 
do fórum e fundo rotativo são remune-
rados; aumento real aos servidores do ní-
vel básico de 18%, ao nível médio 6,75% 
e ao nível superior 8,89%; alteração do 
procedimento administrativo; relotação 
dos escrivães e secretários dos juizados; 
transformação do cargo de agente de 
limpeza.

O Presidente do Tribunal redigiu um 
documento em que reconhece a política 
de priorização do primeiro grau e cor-
reção das distorções existentes. Este do-
cumento é o inicio da negociação para o 
próximo ano. E ainda, no orçamento de 
2015 já está previsto a concessão de au-
mento real de 8% para o nível superior e 
2,75% para o nível médio, isso além dos 
2,75% de fevereiro, totalizando 5,5% além 
da inflação para o próximo ano. Mas os 
anseios vão além desses índices, após a 
posse do Presidente Paulo Vasconcelos 
o sindicato solicitará uma audiência para 

apresentar a pauta de reivindicações da 
categoria.

Por outro lado o aumento salarial não 
é o único foco da categoria, nos prédios 
do Tribunal de Justiça em todo o Estado, 
no 1º e no 2º graus existem situações pre-
cárias de instalação, de espaço, de equi-
pamentos e ainda a existência de assédio 
moral. A saúde dos servidores está preju-
dicada pela falta de estrutura no ambien-
te de trabalho.

Por estas outras questões o Sindijus 
tem como compromisso a defesa dos di-
reitos da categoria que representa e no 
próximo ano, já virá com a bandeira da 
isonomia empunhada, ouvindo sempre 
a categoria para definir o caminho a ser 
seguido. Com a gestão do Tribunal se 
iniciando e tendo dois anos para traba-
lhar, haverá tempo suficiente para nego-
ciações, discussões e mobilizações da ca-
tegoria para avançarmos ainda mais em 
nossa pauta. 

Uma questão é certa, somente a união 
da categoria poderá garantir mais con-
quistas no próximo ano, afinal nesta luta 
há dois lados, o patrão e o empregado, se 
toda a categoria estiver unida o sindica-
to terá mais força para lutar e vencer as 
batalhas. A luta continua, avanços ocor-
reram e com absoluta certeza pode-se 
afirmar que, Juntos somos mais fortes e 
podemos conquistar mais. 

Palavra do Leitor
Entre em contato com a redação: nonononon@sindijuspr.com.br
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AFederação Nacional 
dos Servidores do Ju-
diciário nos Estados 

(Fenajud) realizou nos dias 11, 

12 e 13 de dezembro, na cida-
de de Macapá-AP, o IX Con-
gresso Nacional da Fenajud. 
Nesse ano de 2014 o evento 

Apesar de muitas reuniões 
e negociações, o Tribunal 

de Justiça não incorporou ao 
Decreto 2310, que estabelece 
critérios para cumprir a Meta 3 
do CNJ, as alterações acertadas 
com o Sindijus-PR e associa-
ções. O Sindijus-PR vai solicitar 
de imediato a revisão do decre-
to, principalmente, nos artigos 
que atingem diretamente os 
servidores.

O decreto prevê uma série 
de medidas para cumprir a de-
terminação do Conselho Na-
cional de Justiça. “Mesmo após 
essas reuniões, nenhuma rei-
vindicação proposta pela cate-
goria foi aceita. ao menos é que 
verificamos no Diário Oficial de 
hoje”, diz José Roberto Pereira.

Dezenas de reuniões com a 
Presidência e na Corregedoria 

foram realizadas para apresen-
tar alterações elaboradas pelo 
Sindicato e por servidores. “Pro-
tocolamos documento comple-
to com a nossas considerações e 
sugestões enviadas pela catego-
ria. Nada foi absorvido pelo de-
creto, que gera transtornos aos 
servidores em muitos dos seus 
artigos”, explica José Roberto.

Um dos principais pontos 
defendidos pelo Sindijus-PR é 
quanto à estabilidade dos téc-
nicos cumpridores de mandado 
na função. “Negociamos meses 
com a Presidência essa ques-
tão, e chegamos a um acordo 
para garantir ao menos uma 
defesa do trabalhador para não 
perder o cargo da noite para o 
dia”, ressalta José Roberto. Mas 
o decreto 2310 diz exatamente 
ao contrário: Art. 14, parágrafo 

1º: A revogação da designação 
para cumprir mandados poderá 
se dar a qualquer tempo.

“Esse decreto precisa ser al-
terado com urgência. Já estamos 
em negociação com o TJ. Caso 
as questões que desejamos não 
sejam atendidas, procuraremos 
a justiça para garantir o direito 
dos servidores, além da mobili-
zação de todos para atingirmos 
nosso objetivo”, afirma José Ro-
berto.

Com relação a atividade 
externa e interna, também dis-
ciplinada no mesmo decreto, o 
Sindicato quer uma interpreta-
ção da Presidência do TJ, para 
que seja esclarecido a categoria 
exatamente o que o Tribunal 
pretende com este parágrafo 3º 
do art. 14. O mesmo ocorrendo 
em relação ao parágrafo 4º do 

Diretores do Sindijus-PR 
participam do IX Congresso da Fenajud

Sindijus-PR vai pedir revisão do decreto da Meta 3

teve como tema “A 
unidade para conso-
lidar direitos e avan-
çar na luta”. O Con-
gresso ocorreu no 
Centro de Ensino 
Superior do Amapá 
(Ceap), onde as de-
legações sindicais de 
vários estados bra-
sileiros discutiram 
assuntos abordados 
pela mesa diretora e 
por palestrantes. 

Ministrada pelo 
professor da Uni-
versidade Federal 
do Amapá, Antônio 
Sérgio Filocreão, 
a solenidade pro-
porcionou aos pre-

sentes um panorama geral do 
modelo econômico e dos im-
pactos socioambientais que 
a Amazônia brasileira vem 

sofrendo atualmente. Em ora-
tória, o Presidente do Sindi-
cato dos Servidores Judiciário 
do Amapá, Josenildo Moura, 
cumprimentou os presentes 
e falou sobre o evento como 
uma importante conquista 
para as entidades se organi-
zarem nas suas lutas. Além 
disso, nos dias posteriores, 
também foram discutidos “A 
Reestruturação do Trabalho e 
Saúde dos Trabalhadores” e a 
“Democratização do Judiciá-
rio e CNJ”.

Em sua palestra, o profes-
sor Giovani Alves, doutor em 
ciências sociais pela Unicamp, 
falou que a força de todo Sin-
dicato esta na unidade. “A 
divisão enfraquece e não traz 
conquistas. As mudanças na 
organização do trabalho, no-
vas tecnologias têm levado à 
precarização do trabalho e o 

adoecimento dos trabalhado-
res. Precarização do servidor 
como pessoa humana a servi-
ço do capital”, afirmou.

Para ele, o adoecimento 
do trabalhador é invisível: são 
transtornos psicológicos como 
stress, depressão e várias sín-
dromes, levando em muitos 
casos ao suicídio cujos índices 
não vêm a público. “A preocu-
pação do trabalhador deve ir 
além das conquistas salariais. 
“É preciso buscar a qualidade 
de vida como consequência de 
boas condições de trabalho e a 
valorização da saúde”, disse o 
professor.

Os servidores também 
aprovaram as contas da Fe-
najud, e propostas de reforma 
estatutária e elegeram a nova 
Diretoria Executiva e do Con-
selho Fiscal (triênio de 2015 a 
2017). 

Judiciário

Documento não atende às negociações do Sindicato com o Tribunal

mesmo artigo, pois o Código de 
Organização Judiciária, prevê 
que “no mínimo, dois oficiais de 
Justiça por unidade judiciária” e 
não como foi previsto, que é um 
Oficial de Justiça ou Técnico 
para cada duas unidades judi-
ciárias.

Quanto ao trabalho realiza-

do fora da jornada prevista pela 
lei que é de 7 horas diárias, deve 
ser considerado como extra e, 
consequentemente, remunera-
do. O Departamento Jurídico já 
está preparando os pedidos ad-
ministrativos e na continuidade 
os procedimentos judiciais que 
forem necessários. 

Entre em contato com a redação: nonononon@sindijuspr.com.br

Diretores do Sindijus-PR reunidos com o presidente da Comissão 
Meta 3, desembargador Roberto Portugal Bacellar

Judiciários debateram a respeito da Unidade para Consolidar Direitos e Avançar na Luta
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Deputados aprovam aumento de impostos 
de Beto Richa

Henry Milleo 

Mesmo com as gale-
rias da Assembleia 
Legislativa do Para-

ná (Alep) lotadas de manifes-
tantes contrários ao “tarifaço” 
do governador Beto Richa as 
medidas propostas pelo execu-
tivo – “Pacotaço de Natal” – fo-
ram aprovadas no dia 09 pelos 
deputados estaduais. Desde o 
início o placar eletrônico do le-
gislativo apontava sempre mais 
de 30 votos favoráveis aos pro-
jetos que devem ter impacto ne-
gativo na economia do Paraná.

Os Projetos de Lei foram 
votados em Comissão Geral, 
com exceção do projeto que 
extingue o Centro Paranaense 
de Referência em Agroecolo-
gia; projeto que transfere atri-
buições da Secretaria de Justiça 
para a Secretaria de Segurança 
Pública do Paraná; projeto que 
cria o Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Educacio-
nal; e o projeto que dispõe do 
Sistema Unificado de Atenção 
à Sanidade Agropecuária do 
Paraná, com atenção especial 
para agricultura familiar e pe-
queno porte.

O governador enviou men-
sagens à Assembleia em regi-
me de urgência, garantindo, 
assim, que a população não 
tivesse tempo suficiente para 
debater e conhecer os Projetos 
que foram votados.

DEPUTADOS CONTRÁRIOS
Alguns deputados e deputa-
das defenderam a população 
paranaense e demonstraram 
ser contrários às propostas do 
governo.
O deputado Tadeu Veneri 
(PT) chamou atenção para o 
que o “pacote de natal” real-
mente representa. “Poucas ve-
zes essa casa recebeu projetos 
que mudam tanto a vida da 
população”.
Para o deputado estadual, 
professor Lemos (PT), é pre-
ciso lembrar que o governo 
está apresentando projetos em 
que, aproximadamente, 95 mil 
itens terão aumento de impos-
tos, afetando, assim, toda a po-
pulação do Estado.
Lemos relembrou também 
a redução do teto previden-
ciário para o(a) servidor(a) 
público(a).“Teto para gover-
nador não diminui. Não pode 
servidor público ter teto re-
duzido. Quero solicitar que o 
projeto seja retirado”.
Lemos destacou que “o Paraná 
está acompanhando nesta ses-
são a contradição do governo. 
Reduz serviços, aumenta im-
postos e quer colocar isso na 
conta dos aposentados”. Con-
ta essa que o professor apo-
sentado, Jaime Ribeiro Viana, 
não tem condições de arcar. 
“Como vai cobrar mais im-

Luta pela Isonomia marcou 2014

postos se eu já ganho 
pouco?”, questiona 
ele.
O deputado Nereu 
Moura (PMDB), criti-
cou a ação do governo 
em aprovar essas me-
didas com tamanha 
urgência. Para ele é 
possível perceber a 
“vontade deste gover-
no em trair a vontade 
do povo que o elegeu. 
Responde com um 
pacote de maldades”. 
Para o deputado Ani-
belli Neto (PMDB), 

que também criticou o pacote 
do governo, é reprovável qual-
quer tentativa de retorno da 
cobrança do ICMS e da contri-
buição previdenciária dos apo-
sentados.
Para o Sindijus-PR, essa me-
dida é uma traição ao povo do 
Paraná, já que a maioria dos 
eleitores reelegeu o atual go-
vernador, que antes mesmo da 
posse já traz a “surpresinha” de 
Natal para todos. Lembrando 
que essa mesma manobra já 
foi tentada a algum tempo, no 
entanto, na época foi retirada 
da Alep, pois Beto Richa ne-
cessitava dos votos para reelei-
ção, agora não precisa mais do 
apoio do povo.

SERVIDORES
A direção do Sindijus-PR, nos 
próximos dias, em caráter de 
urgência, entrará 
em contato com os 
demais Sindicatos 
dos Servidores Pú-
blicos do Estado, 
com Associações do 
Ministério Público e 
Amapar, pois todos 
somos servidores e 
seremos atingidos 
por essas medidas 
do Executivo. In-
clusive a direção 
tentará marcar uma 
reunião com o Fó-
rum das Entidades 

Sindicais do Paraná (FES) para 
que os departamentos jurídicos 
de todas as entidades represen-
tativas discutam a questão, an-
tes que cada uma, ou que cada 
servidor individualmente, ten-
te um procedimento judicial.
“O momento é de união de 
todos os servidores para que 
possamos ajuizar, se esse for o 
entendimento, procedimentos 
que realmente defendam os in-
teresses das categorias. Evitan-
do decisões diversas que não 
venham a atender os interesses 
da maioria”, ressaltou o coor-
denador-geral do Sindijus-PR, 
José Roberto Pereira.

DESCONTO DE 11% 
PARA APOSENTADOS E 
PENSIONISTAS
O Sindijus-PR informa que o 
desconto de 11% sobre as apo-
sentadorias e pensões será cal-
culado sobre o valor que exce-
der o teto do Regime Geral da 
Previdência, que hoje é de R$ 
4.390,24. Esse desconto, segun-
do a legislação só pode ser pra-
ticado 90 dias após a aprovação 
da lei, portanto a previsão é 
que a cobrança seja iniciada no 
mês de março de 2015.

TARIFAÇO
O pacote de medidas apresen-
tado pelo governador Beto Ri-
cha que está sendo chamado de 
“tarifaço”, ou ainda de “pacote 

de maldades”, inclui uma série 
de custos extras que vão pesar 
no bolso dos trabalhadores.
Entre eles está o aumento de 
40% no IPVA, cobrança de 
ICMS em ítens da cesta básica 
que estavam isentos, a taxação 
dos servidores aposentados e 
uma série de outras medidas. 
Estas ações administrativas 
aprovadas pelos deputados, 
inclusive, podem ser responsá-
veis por eventual aumento da 
inflação no Estado.

“O que mais nos causa es-
tranhamento é o fato de que o 
Paraná é um dos estados que 
mais arrecada no Brasil. Este 
fato só mostra a péssima gestão 
de um governo que não tem 
programas, não tem projetos e 
só aparece na televisão para au-
mentar o custo de vida dos tra-
balhadores, para manter uma 
máquina pública que ele não 
sabe administrar”, finalizou 
Regina, presidente da CUT.

VOTAÇÃO
A base governista garantiu 
sempre mais de 30 votos favo-
ráveis aos projetos, com algu-
mas pequenas alterações nos 
quadros. O projeto de lei que 
instituiu a previdência comple-
mentar a servidores públicos 
foi aprovado por 36 votos a 14 
e o projeto que amplia o IPVA 
em 40% obteve 34 votos favo-
ráveis e 15 contrários. 

Henry Milleo 
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Luta pela Isonomia marcou 2014
Retrospectiva

Ano foi de muita luta para a categoria e mobilizações 
dos servidores alcançaram todas as regiões do estado. 
Pequenos avanços indicam que em 2015 a Isonomia pode 
ser conquistada.

Dois estados de Greve. 
Dezenas de mobili-
zações. Centenas de 

servidores parados. 2014 foi 
marcante para a luta da cate-
goria. 

Desde fevereiro, quando o 
Planejamento do Sindijus-PR 
decidiu pelo foco na Isonomia 
entre 1º e 2º graus, os servido-
res levantaram a bandeira da 
igualdade. Foi apenas o início 
de tudo.

Viriam, ao longo dos me-
ses, muitas mesas de negocia-
ção com o Tribunal de Justiça 
(TJ). Reuniões intermináveis 
para romper a intransigência 
e conquistar a equiparação 
entre as carreiras. Parte do 
objetivo foi alcançado. “Ga-
rantimos reajustes para qua-
dros com muita disparidade 
salarial. Não podemos descar-
tar estes pequenos avanços. 
Mesmo que não conquistada 

de maldades”, inclui uma série 
de custos extras que vão pesar 
no bolso dos trabalhadores.
Entre eles está o aumento de 
40% no IPVA, cobrança de 
ICMS em ítens da cesta básica 
que estavam isentos, a taxação 
dos servidores aposentados e 
uma série de outras medidas. 
Estas ações administrativas 
aprovadas pelos deputados, 
inclusive, podem ser responsá-
veis por eventual aumento da 
inflação no Estado.

“O que mais nos causa es-
tranhamento é o fato de que o 
Paraná é um dos estados que 
mais arrecada no Brasil. Este 
fato só mostra a péssima gestão 
de um governo que não tem 
programas, não tem projetos e 
só aparece na televisão para au-
mentar o custo de vida dos tra-
balhadores, para manter uma 
máquina pública que ele não 
sabe administrar”, finalizou 
Regina, presidente da CUT.

VOTAÇÃO
A base governista garantiu 
sempre mais de 30 votos favo-
ráveis aos projetos, com algu-
mas pequenas alterações nos 
quadros. O projeto de lei que 
instituiu a previdência comple-
mentar a servidores públicos 
foi aprovado por 36 votos a 14 
e o projeto que amplia o IPVA 
em 40% obteve 34 votos favo-
ráveis e 15 contrários. 

Henry Milleo 

totalmente, os servidores de-
vem comemorar o início da 
Isonomia. Em 2015, vamos 
em busca novamente”, afirma 
o coordenador-geral do Sindi-
jus-PR, José Roberto Pereira.

CNJ
Em fevereiro deste ano, o 
Sindijus-PR participou da au-
diência pública no Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) que 
apresentou as dificuldades do 
primeiro grau em todo o país, 
denunciando as distorções 
salariais no Tribunal e a ne-
cessidade de investimento no 
primeiro grau do Judiciário 
Paranaense, para melhorar a 
estrutura física e a contratação 
de mais servidores.

CAMPANHA
Paralela à luta pela Isonomia, 
e para ganhar o apoio da so-
ciedade, o Sindijus-PR lançou 

uma campanha inédita, que 
mostrou a fraqueza do Judici-
ário estadual. Mesmo lutando 
pela igualdade de tratamento, 
o que faz melhorar o rendi-
mento dos servidores e, assim, 
melhorar o atendimento, a 
campanha “Se a Justiça Enfra-
quece, o Povo é Quem Sofre” 
saiu às ruas de Curitiba. Pe-
dindo mais agilidade e melhor 
estrutura, os servidores rece-
beram o apoio da população 
em busca da igualdade e con-
dições de trabalho.
“Chamamos a atenção da 
sociedade para o Judiciário, 
que enfrenta seus problemas 
e comete injustiças com seus 
trabalhadores”, destaca José 
Roberto. 

REPOSIÇÃO SALARIAL
2014 também marcou a ma-
nutenção da política econô-
mica de reajuste anual da in-
flação, além do pagamento 
de direitos reconhecidos dos 
servidores. Com os 6,28% de 

reposição implantados, os 
servidores garantem mais um 
ano de reajustes. Sem inter-
rupção, desde 2008 a categoria 
tem conquistado suas reposi-
ções. Isso garante que os salá-
rios não fiquem defasados em 
relação a outras categorias do 
estado e do Brasil.
Foram mantidos, ainda, o pa-
gamento aos servidores das 
férias não usufruídas. Essas 
conquistas garantem que os 

trabalhadores recebam as fé-
rias que não tiraram ao lon-
go dos anos. Outra conquista 
que se consolidou em 2014, 
foi o pagamento dos atrasados 
da URV até 1994. Iniciado o 
pagamento em dezembro de 

2013, durante os meses deste 
ano os servidores receberam 
parcelas que repõe perdas sa-
lariais devido a mudança da 
moeda.

OFICIAIS
Mas 2014 também será lem-
brado pela luta que os oficiais 
de Justiça travaram para im-
pedir a retirada de direitos. 
O Decreto Judiciário 1752 foi 
publicado sem qualquer ne-
gociação com o Sindijus-PR 
e trouxe retrocessos no pa-
gamento das custas. Se antes 
os oficiais recebiam por di-
ligência, o regramento novo 
orientava que as custas seriam 
depositadas apenas uma vez, 
ao fim do cumprimento do 
mandado.
“Foi um ataque direto do Tri-
bunal respondido à altura pe-
los servidores. Em nenhum 
momento fomos ouvidos so-
bre a alteração do recolhimen-
to das custas. Mas as mobiliza-
ções dos oficiais acabaram por 
impedir que essa regra entras-
se em vigor”, lembra o coor-
denador-geral do Sindijus-PR 
José Roberto. 

Pâmela Mendes Leony 

Gustavo Vidal 
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Chapa 1 vence as Eleições do Sindijus-PR 
com 1276 votos

AComissão Eleitoral do Sindijus-PR homologou, no dia 11, a vitória 
da Chapa 1 – Juntos pra Conquistar Mais nas Eleições do Sindicato. 
Dos 3331 servidores que podiam votar, 2151 compareceram às urnas, 

64% do total.
Após verificação e contagem de votos, a Comissão confirmou a Chapa 1 – 

Juntos pra Conquistar Mais, com 1276 votos, a vencedora do pleito. A Chapa 
2 - Coragem pra mudar! Sindicato Transparente com renovação e experiência 
alcançou 852 votos.

Para o Conselho Fiscal foram eleitos: Gizele Kosciuk, com 594 votos; Clau-
dinei Maia Daniel, 296 votos; Fernando Guterres, 182 votos; Paulo Darlan 
Oliveira, com 164 votos; e José Abrahão Medeiros, 139 votos. Na suplência 
ficou o servidor Giovani Morais dos Santos.

A nova gestão assume para um mandato de três anos (2015/2018). A posse 
da nova diretoria e dos conselheiros será no dia 07 de fevereiro de 2015.

Conheça abaixo os integrantes da nova diretoria e do Conselho Fiscal:

CONSELHO EXECUTIVO
José Roberto Pereira (coordenador-geral), Daieniffer Cherini Lopes (secretá-
ria-geral), Andrea Regina Ferreira da Silva, Antonio Marcos Pacheco, Clóvis 
Menger, Orlando André Santos, Esio Luis Rasch, Luiza Narduci Pereira, Ade-
mir Aparecida Pinto e João Ricardo Bento.

CONSELHO DELIBERATIVO
Adailtom Leite dos Santos, Aires Francisco Dias, Adelcio Renosto, Aldo Bo-
natto, Adenilza Rocha de Oliveira, Adivaldo Rosa, Airton Casemiro Cogenie-
vski, Airton Dias de Oliveira, Amauri da Silva Fernandes, Anastacio Borges 
dos Santos Junior, Anderson Marcelo Boroske, Andre Guilherme de Freitas, 
Angelo José Sasso, Antonio Pickler, Antonio Rubens Primão, Aquilino de Al-
meida Carneiro, Caetano Zaganini, Camila Squersato Bedin, Carly Urbieta 

Martins, Carlito Pinheiro de Azevedo, Daltron Moreira Rocha, David Macha-
do, Diego Folmer, Doriam Damaceno, Edinaldo Francisco de Lima, Eduar-
do Bittencourt de Paula, Erondi José Antunes, Everton Parma, Eva Macedo, 
Fabio Shinohara, Fausto Mazeto, Fernanda Demarco Frozza, Geremias Mo-
raes Wos, Giane dos Reis Fontes, Giovani Liberalesso, Hamilton dos Santos 
Oliveira, Hassan Paracat, Iliano Clemerson de Oliveira, Irineu Otavio Dantas 
Teixeira, Itacir Antunes dos Santos, Jacqueline Teles de Padua, Jacqueline 
Arnhold da Silva, Jair Zoculotto, James Junior Lazarin, João Guedes da Silva, 
Josevaldo Moreira Alves, Jorge Assis Modesto Pereira da Silva, Jurandir M. 
Vilas Boas Junior, José Edilson Andrade, Laurindo Possebom Neto, Lucinei 
Luiz Guimaraes, Leandro D. Fonseca, Lizete Ramos Cancela, Luciana Brasil, 
Luiz Carlos Knapki, Luiz Carlos Lopes, Lorisete C. Strieder, Marcel Reis Pires, 
Marcello de Oliveira, Marcelo Acordi, Marco Antonio Cremonez, Marcos Ja-
ckson Severino, Maria Elena Machado de Paula, Maria Emilia Martins, Maria 
Madalena de Oliveira, Mario de Azevedo Ribeiro, Mary Deilor Bogoni, Ma-
teus da Luz, Maria Salete Vergilio Angelo, Nadielle da Silva, Neli Maria Felix, 
Neuza Pereira de Araujo, Natalino Aparecido Guiço, Nelson Francisco Viei-
ra Junior, Neuza Pereira de Araujo Goncalves, Osmar Lopes da Silva Filho, 
Paulo Paulino Rodrigues, Pierina L. de Martini, Raphael Affonso Carvalho de 
Souza, Roberto Toshio Ito, Rodrigo Sturmer, Rodrigo Alves Pereira, Rafael 
Rezende Araujo, Rogério Luiz Bogoni, Romualdo Alves Pontes, Rosana do 
Rocio F. Diniz, Rui Artur de Aguiar, Samualdo Ferreira de Melo, Sandro Luiz 
da Silva, Sebastiana de Souza, Sérgio Renato de Araújo Santos, Sergio Rodrigo 
de Jesus, Sidnei Barbieri, Sidney Prado Lima, Silvana Claudia Barreiro, Taicir 
Ibrahim, Tiago Rassi Valicente, Vanessa Romero Donaire, Vitor Angelo Fon-
tanari, Viviane Aparecida de Souza e Wilson A. P. Gomez.

CONSELHO FISCAL
Claudinei Maia Daniel, Fernando Guterres, Gizele Kosciuk, José Abrahão 
Medeiros, Paulo Darlan Oliveira. 

A nova gestão assume para um mandato de três anos (2015/2018). A posse da nova diretoria e dos 
conselheiros será no dia 07 de fevereiro de 2015.
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Corrida da Justiça em Foz 
do Iguaçu atraiu mais de 
500 participantes

RADAR

 Sindijus-PR solicita ao TJ o 
pagamento de gratificação de 
chefia
O Sindijus-PR protocolou no Tribunal de Justiça 
requerimento administrativo solicitando a elaboração 
de anteprojeto de Lei dos Escrivães do Crime, Infância e 
Juventude, Execuções Penais, Tribunal do Júri, Família e 
Secretários dos Juizados Especiais, para que seja alterada 
a tabela de vencimentos ou autorizado o pagamento 
de gratificação pelo exercício de chefia aos servidores. 
O número do protocolo para acompanhamento é 584-
06.2014.16.6000. A valorização do servidor, possibilidade 
de qualificação/crescimento profissional é o principal 
objetivo do Sindijus-PR, que busca uma qualidade melhor 
de trabalho para que assim, os servidores possam ter 
uma eficiência cada vez maior na prestação jurisdicional 
de primeiro grau. Para os escrivães, o documento solicita 
alternativamente, que todos os que atuam no Crime, VEP, 
Família, Júri e secretários dos Juizados Especiais sejam 
reenquadrados na tabela de vencimentos do TJ.

 2015 – ano decisivo para 
Oficiais de Justiça!
No encerramento de 2014, a classe de Oficiais de Justiça 
e Técnicos Cumpridores de Mandados foi surpreendida 
pela divulgação dos decretos 1752 e 2310. No próximo 
ano, mudanças no sistema de trabalho acontecerão, o 
recolhimento em conta única das custas dos Oficiais 
de Justiça e a relotação dos Oficiais e Técnicos nas 
direções dos fóruns são prova disso. Por outro lado, nós 
não estamos apenas esperando as mudanças no dia-a-
dia estamos acompanhando, trabalhando e organizando 
as lutas para que estas mudanças não venham a trazer 
prejuízos à classe. Vencemos algumas etapas, conseguimos 
a suspensão do art. 5º e seu parágrafo. A participação e 
apoio de todos são importantes para modificar e adaptar 
a distribuição da força de trabalho, além da reivindicação 
da contratação de novos servidores para suprir a enorme 
falta constatada. Estarmos nas reuniões do planejamento 
estratégico foi importante para que o próprio tribunal se 
inteirasse das péssimas condições de trabalho pelo interior 
do estado, somados a contribuição de outras entidades 
como OAB MP e OSCIPS, tudo com a intenção de ajudar 
na melhoria da prestação jurisdicional, das condições de 
trabalho, da saúde do trabalhador, resultando na valorização 
e dignificação do servidor do judiciário.

 TJ ANTECIPA CINCO 
PARCELAS DA URV
O Tribunal de Justiça confirmou no dia 17 de dezembro 
que pagaria neste final do ano cinco parcelas da URV 
aos servidores. No mesmo dia, os diretores fizeram uma 
mobilização no saguão da Presidência em busca de 
respostas às reivindicações da categoria.

Aprimeira Corrida da 
Justiça Rústica atraiu 
mais de 500 atletas 

na fronteira, Foz do Iguaçu. 
A prova foi realizada neste 
domingo (07), em alusão ao 
dia da justiça e ao centenário 
do Poder Judiciário em Foz 
do Iguaçu, 08 de dezembro. 
Promovida pelo Sindijus-PR e 
Amapar a corrida teve um per-
curso de 10 quilômetros e ob-
jetivo da atividade foi incenti-
var a integração de servidores, 
magistrados e a comunidade 
local, a qual teve participação 
de atletas e servidores de todas 
as regiões do Paraná, como 
também do Mato Grosso do 
Sul, Paraguai e Argentina.

A largada deu-se em fren-
te ao Fórum de justiça, onde 
percorreram diversas ruas da 
cidade com a chegada nova-
mente em frente ao Fórum. 
Durante o percurso foram dis-
tribuídos isotônicos e frutas 
da estação, além do acompa-
nhamento de fisioterapeutas e 
equipe de emergência médica.

O Sindijus-PR foi agracia-
do com o Troféu AMIGOS DA 
JUSTIÇA, o qual foi entregue 
ao coordenador-geral José Ro-
berto Pereira pelo Superinten-
dente de Comunicação Social 
da Itaipu Binacional, Gilmar 
Piola.

Entre os percursos, esta a 
Avenida Pedro Basso, conside-
rada uma das ruas mais linda 
do Brasil, segundo pesquisas, 
com suas arvores centenárias.

CLASSIFICAÇÃO
Magistrado Feminino:
Andrea Russar;
Magistrado Masculino:
Siderlei Cordeiro.
Servidores Masculino:
O grande campeão foi o sindi-
calizado Claudinei Maia (can-
didato ao conselho fiscal) com 
o tempo de 00:53:03;
Em 2º Lugar foi o sindicaliza-
do Thiago Lopes com o tempo 
00:54:47;
3º Lugar sindicalizado Anto-
nio Marcos dos Santos com o 
tempo de 00:55:08.

Servidoras Femininas:
A grande campeã foi a servi-
dora Zita Maria com o tempo 
de 01:08:15;
O 2º lugar ficou com a sindi-
calizada Caren regina Toscan 
que fez o tempo de 01:08:16;
E em 3º Lugar chegou a sin-
dicalizada Maria Helena de 
Oliveira que fez o tempo de 
01:12:06.

2ª CORRIDA DO 
JUDICIÁRIO
O Sindijus-PR também apoiou 
a 2ª Corrida do Judiciário, que 
aconteceu em Curitiba no dia 
07 e que reuniu mais de 1000 
pessoas. A atividade foi pro-
movida pelo Tribunal de Jus-
tiça juntamente com Amapar, 
patrocinado pela Caixa Eco-
nômica Federal com apoio do 
Governo Federal.
Apoiador do evento, o 
Sindijus-PR acompanhou 
a corrida. Diretores do 
Sindicato foram responsáveis 
por premiar vencedores de 
algumas categorias. 

Chapa 1 vence as Eleições do Sindijus-PR 
com 1276 votos

Martins, Carlito Pinheiro de Azevedo, Daltron Moreira Rocha, David Macha-
do, Diego Folmer, Doriam Damaceno, Edinaldo Francisco de Lima, Eduar-
do Bittencourt de Paula, Erondi José Antunes, Everton Parma, Eva Macedo, 
Fabio Shinohara, Fausto Mazeto, Fernanda Demarco Frozza, Geremias Mo-
raes Wos, Giane dos Reis Fontes, Giovani Liberalesso, Hamilton dos Santos 
Oliveira, Hassan Paracat, Iliano Clemerson de Oliveira, Irineu Otavio Dantas 
Teixeira, Itacir Antunes dos Santos, Jacqueline Teles de Padua, Jacqueline 
Arnhold da Silva, Jair Zoculotto, James Junior Lazarin, João Guedes da Silva, 
Josevaldo Moreira Alves, Jorge Assis Modesto Pereira da Silva, Jurandir M. 
Vilas Boas Junior, José Edilson Andrade, Laurindo Possebom Neto, Lucinei 
Luiz Guimaraes, Leandro D. Fonseca, Lizete Ramos Cancela, Luciana Brasil, 
Luiz Carlos Knapki, Luiz Carlos Lopes, Lorisete C. Strieder, Marcel Reis Pires, 
Marcello de Oliveira, Marcelo Acordi, Marco Antonio Cremonez, Marcos Ja-
ckson Severino, Maria Elena Machado de Paula, Maria Emilia Martins, Maria 
Madalena de Oliveira, Mario de Azevedo Ribeiro, Mary Deilor Bogoni, Ma-
teus da Luz, Maria Salete Vergilio Angelo, Nadielle da Silva, Neli Maria Felix, 
Neuza Pereira de Araujo, Natalino Aparecido Guiço, Nelson Francisco Viei-
ra Junior, Neuza Pereira de Araujo Goncalves, Osmar Lopes da Silva Filho, 
Paulo Paulino Rodrigues, Pierina L. de Martini, Raphael Affonso Carvalho de 
Souza, Roberto Toshio Ito, Rodrigo Sturmer, Rodrigo Alves Pereira, Rafael 
Rezende Araujo, Rogério Luiz Bogoni, Romualdo Alves Pontes, Rosana do 
Rocio F. Diniz, Rui Artur de Aguiar, Samualdo Ferreira de Melo, Sandro Luiz 
da Silva, Sebastiana de Souza, Sérgio Renato de Araújo Santos, Sergio Rodrigo 
de Jesus, Sidnei Barbieri, Sidney Prado Lima, Silvana Claudia Barreiro, Taicir 
Ibrahim, Tiago Rassi Valicente, Vanessa Romero Donaire, Vitor Angelo Fon-
tanari, Viviane Aparecida de Souza e Wilson A. P. Gomez.

CONSELHO FISCAL
Claudinei Maia Daniel, Fernando Guterres, Gizele Kosciuk, José Abrahão 
Medeiros, Paulo Darlan Oliveira. 

A nova gestão assume para um mandato de três anos (2015/2018). A posse da nova diretoria e dos 
conselheiros será no dia 07 de fevereiro de 2015.
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AGENDA

Condições de Trabalho

Diante da grave situação 
de falta de estruturação 

efetiva e adequada das equipes 
multidisciplinares do Tribunal 
de Justiça do Paraná, o Conse-
lho Regional de Serviço Social 
(CRESS), Conselho Regional 
de Psicologia (CRP), Sindicato 
dos Servidores do Poder Ju-
diciário do Estado do Paraná 
(SINDIJUS-PR ) e Sindicato 
dos Psicólogos do Paraná (SIN-
DIPSY), elaboraram um abai-
xo-assinado exigindo respostas 
do Tribunal de Justiça quanto a 
essa questão e que se encontra 
no link: http://www.avaaz.org/
po/petition/Tribunal_de_Justi-
ca_do_Parana_Abertura_de_
vagas_no_TJ_para_as_equi-
pes_interprofissionais/?cOfHKib

Outras entidades têm se 

Qual o lugar que a Infância e Juventude 
ocupa nas prioridades do Tribunal de 
Justiça do Estado do Paraná?

unido a essa luta e esperamos 
respostas efetivas do Tribunal 
de Justiça, inclusive sobre o 
Concurso para contratação de 
profissionais, para compor as 
equipes multidisciplinares de 
forma equânime.

Veja o conteúdo da carta do 
“Abaixo Assinado pela estru-
turação de equipes multidisci-
plinares do TJ-PR”:  Embora o 
Estatuto da Criança e do Ado-
lescente, promulgado em 1990, 
e a chamada “Lei da Adoção”, 
do ano de 2010, afirmem que 
a área da Infância e Juventude 
deve receber atenção prioritária 
do Poder Público, em 2014 ain-
da presenciamos a ausência de 
uma estrutura mínima para dar 
celeridade aos processos que 
envolvem este público.

O artigo 150 do ECA pre-
vê destinação orçamentária do 
Poder Judiciário para manuten-
ção de equipe multiprofissional 
destinada a assessorar a justiça 
da infância e juventude, elabo-
rando relatórios e pareceres que 
subsidiem as decisões judiciais. 
No entanto, a estruturação des-

 19 DE DEZEMBRO
Emancipação Política do 
Paraná

 22 DE DEZEMBRO A 
06 DE JANEIRO
Recesso Sindijus-PR e 
Tribunal de Justiça do PR

 25 DE DEZEMBRO
Natal

 01 DE JANEIRO
Ano Novo

 24 DE JANEIRO
Dia Nacional dos 
Aposentados 

 30 DE JANEIRO
Planejamento Estadual do 
Sindijus-PR 

 09 DE FEVEREIRO
Curso de Formação Política 
do Sindijus-PR

 17 DE FEVEREIRO
Carnaval

 DE 01 A 14 DE 
MARÇO
Eleição para 
Representantes de Base 
nas comarcas do Estado

 08 DE MARÇO
Dia Internacional da Mulher

 03 DE ABRIL
Paixão de Cristo

 5 DE ABRIL
Páscoa

 07 DE ABRIL
Dia Mundial da Saúde 

 10 DE ABRIL
Plenária Estadual do 
Sindijus-PR

 21 DE ABRIL
Tiradentes

tas equipes com profissionais 
assistentes sociais, psicólogos 
e pedagogos ainda não é uma 
realidade no estado do Paraná. 
Algumas comarcas não con-
tam com nenhum profissional 
da equipe de apoio, enquanto 
outras possuem equipes incom-
pletas, o que impede que o tra-
balho realizado seja multidisci-
plinar.

Frente a esta realidade, no 
mês de abril de 2014, o Conse-
lho Nacional de Justiça publi-
cou o Provimento 36/2014, que 
determinava aos Tribunais de 
Justiça a implantação, em no-
venta dias, das equipes multi-
disciplinares nas Comarcas em 
que já existe Vara da Infância 
e Juventude. Nas comarcas em 
que não há Vara exclusiva para 
a matéria da Infância e Juventu-
de, o provimento determinou 
que estas deveriam apresentar, 
também em noventa dias, pla-
no de metas para o provimento 
das equipes de multidisciplina-
res. Entretanto, até o momento, 
mesmo nas Varas de Infância e 
Juventude já estruturadas ainda 

faltam profissionais.
Para cobrir a ausência de 

profissionais em suas equipes, 
o Poder Judiciário do Paraná 
vem requisitando as equipes do 
Poder Executivo, especialmente 
de CRAS e CREAS, para elabo-
ração dos laudos e pareceres. 
Essa medida, contudo, precari-
za o trabalho dos profissionais 
dos serviços sócio-assistenciais 
e compromete a qualidade dos 
serviços prestados à população.

Neste sentido, é funda-
mental o envolvimento da po-
pulação e de suas entidades 
na defesa da estruturação das 
equipes multidisciplinares do 
Poder Judiciário do Estado do 
Paraná, compreendendo que o 
trabalho multidisciplinar é um 
passo imprescindível para as-
segurar a prestação de serviços 
de qualidade, assim como um 
importante meio de defesa dos 
direitos dos cidadãos.

Por todo o exposto exigimos 
respostas do Tribunal de Justi-
ça do Paraná, na estruturação 
efetiva e adequada das equipes 
multidisciplinares próprias. 

Entidades elaboram 
“Abaixo Assinado 
pela estruturação 
de equipes 
multidisciplinares do 
TJ”


