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Ideia do Sindicato é corrigir falhas durante a aplicação do plano
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Servidores durante mobilização pelo Plano de Carreira
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Os servidores que integram as diretorias Executiva
e Colegiada do Sindijus-PR estão convocados para reu-
niões nos dias 10 e 11 de dezembro, em Curitiba.

A executiva acontece na Sede do Sindicato, en-
quanto que a Colegiada na Chácara de Alamirante
Tamandaré.

Na pauta dos dirigentes está a avaliação das lu-
tas da categoria e um planejamento das próximas
ações dos Sindicato.

Página  2 e 4

dúvida que ronda a categoria é
se o plano aprovado pelo Órgão
Especial é uma expectativa de

Carreira ou um novo enquadramento de
Cargos e Salários. Na conclusão do

SindijusPR, a proposta apenas estabele
ce as funções dos servidores e cria uma
nova tabela salarial. Ou seja, por finalida
de é um Plano de Cargos e Salários (PCS).
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ão importa o nome, o que
interessa é que mais um
grande passo foi dado

pelos servidores do Judiciário.
Uma etapa importante foi vencida.
Embora não tenha sido o Plano de
Carreira dos sonhos, para alguns
ele foi além das expectativas. Para
isso a categoria voltou a dar sua
grande contribuição. Muitos en
tendem que grande parte da pro
posta apresentada pelo Sindijus
PR foi aproveitada no documento
aprovado pelo Tribunal de Justi
ça. Para os servidores da secreta
ria do TJ, a incorporação da TIDE,
ou boa parte dela, foi uma vitória,
já para os servidores do chamado
primeiro grau, um dos destaques

foi a eliminação das divisões por
entrâncias. Exemplo: servidores
que ingressavam numa comarca de
entrância inicial estava condena
do à ficar lá a vida toda e seu cres
cimento na carreira ficava limita
do aos níveis daquela entrância.
Agora não, os servidores das pe
quenas localidades vã o ter o di
reito de fazer permuta ou pedir
remoção para qualquer comarca
onde houver disponibilidade.
E essa é uma das reivindicações
que, ao lado do Plano de Carrei
ra, tem mais de 20 anos. Os que
acompanharam a sessão histórica
do Órgão Especial no último dia
12, puderam presenciar o esfor
ço do presidente Celso Rotoli de

Macedo para que a mensagem
fosse aprovada naquela oportuni
dade. E isso é de extrema impor
tância porque já se sabe que quan
do uma proposta, elaborada em
uma administração, fica para ser
encaminhada na gestão seguinte,
começa tudo do zero novamente,
quando o estudo concluído não
vai completamente para o lixo.
Mas desta vez não, o trabalho ini
ciado com a administração do TJ
que foi empossada no dia 13 de
julho último, já está na Assembléia
Legislativa. Lá deve ser aprovado
pelos deputados e em seguida re
ceber a sanção do governador do
Estado. Mas o servidor não pode
se enganar, pois ainda tem muito
chão pela frente. Todos sabem
que, muitos projetos do Judiciá
rio já tiveram problemas na Assem
bléia Legislativa e em outras opor
tunidades também, já encontra
ram contrariedades do Chefe do
Executivo. Em 2008, o governo do
Estado chegou à vetar a incorpo
ração da URV aos salários e a justi
ça só foi restabelecida meses mais
tarde. Portanto, aquele que, de al
guma forma vê vantagem na pro
posta do Plano de Cargos e Salári
os (como diz o TJ), em andamen
to, deve ficar atento. E quando re
ceber a convocação do Sindijus
PR, se fazer presente e fazer valer
seu direito.

URV
Está uma confusão o pa-
gamento da URV parce-
lada. Todos os meses fo-
ram valores diferentes e
eu não sei qual o valor
exato tenho a receber.
Acho que o sindicato de-
veria buscar o pagamen-
to de parcela como foi
antes. Vinha um valor
maior no fim do ano e
podíamos programar
qualquer coisa com o di-
nheiro. Hoje não posso
fazer um financiamento
por que não sei qual va-
lor vai ser pago no meu
contracheque. Existem
muito servidores recla-
mando dos valores, acho
que o Sindijus-PR deve-
ria negociar isso com o
Tribunal. Seria mais fá-
cil para todos.

A.D.S

QUINQUÊNIO

È bom saber que  o
Sindijus-PR nunca desis-
tiu da  luta dos ex-
celetistas. Esse mês re-
cebi os meus quinquênios
e a diferença no salário
foi grande. Essa luta du-
rou anos, mas enfim ti-
vemos os nossos direitos
reconhecidos. Foram
anos na espera desse re-
conhecimento. Somos
gratos  pe lo sindica to

nunca ter abandonado a
nossa luta. Obrigado.

L.C.

PLANO DE CARREIRA

Está uma confusão só
esse Plano de Carreira.
Primeiro saiu uma tabe-
la e depois outra e as
duas continuam sem os
analistas e os técnicos.
Quando que essa tabela
vai sair. O conselho do
Funjus deveria ter feito
este levantamento jun-
to com os demais.  É
muito injusto que essas
carreiras sejam excluí-
das, apesar da garantia
de que será enviada para
anexar ao plano. Pare-
ce que o Tribunal esta
escondendo a tabe la
para que não aconteçam
exonerações. Sei de
funcionário que não
aguentou tanto trabalho
e pediu para ir embora.
Não quis nem esperar a
tabela sair. Acho que al-
guma coisa precisa ser
feito. Pode piorar e ou-
tros começarem a pedir
exoneração. Todos es-
tão ansiosos por essa ta-
bela. Pelo que já saiu
para escrivão e auxiliar
admin itravo acredi to
que os salários devem se
equiparar.

R.S.D
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GOVERNO BETO RICHA vai aplicar reajuste e cobrar de todos

Novembro de 2010

Projeto de Lei do Executivo reajusta de 10 para 11% a contribuição
previdênciária; taxação poderá atingir aposentados e pensionistas

s servidores públicos estaduais
não gostaram nada da proposta
encaminhada pelo governador

Orlando Pessuti a Assembleia Legislativa,
que prevê a cobrança de contribuição de
aposentados e aumento da alíquota bási
ca do Paranaprevidência descontada dos
salários. O projeto recebeu o número 483/
2010 e está parado na Comissão de Cons
tituição e Justiça.

A proposta do Executivo prevê a eleva
ção do desconto de 10 para 11% para os
servidores ativos, mas também mira a im
plantação de descontos previdenciários de
aposentados e pensionistas.

A medida do Governo é uma resposta
a um relatório divulgado há três sema
nas pelo Tribunal de Contas (TC), que
apontou um rombo de R$ 3,2 bilhões na
Paranaprevidência causado pela falta de
repasses do governo paranaense.

Para o diretor do SindijusPR, David
Machado, nos últimos anos “os servido
res têm debatido bastante a questão e
afirma que não vão aceitar pagar a conta
pela má administração estadual”. David
alerta que os servidores do Poder Judici
ário do Paraná também devem participar
das mobilizações contra o aumento no
desconto, pois isso significa arrocho nos
salários dos servidores.

A presidente da APPSindicato, Marlei
Fernandes de Carvalho, informou em nota
que a entidade é contrária à proposta.
Marlei esclarece que há tempos o sindica
to se posiciona contra essa medida. Se
gundo ela, a APP, em conjunto com o
Fórum dos Servidores do Estado do Paraná,
defende uma ampla auditoria no fundo.

Marlei afirma que causa estranheza e pre
ocupação aos servidores o fato de que, no
final de governo, queiram criar mecanis
mos de mudanças, ou mesmo justificati
vas ‘políticas’ para colocar em risco o fun
do previdenciário. “E, pelo andar da car
ruagem, o governo quer empurrar a con
ta para o funcionalismo público”.

Ela garante que os servidores públi
cos não vão permitir que isso aconteça,
já que a causa da falta de recursos e ca
pitalização é por culpa do governo, é ele
quem deve pagar,  não os servidores
públicos.

“É INEVITÁVEL”
A equipe de transição do governador

eleito do Paraná, Beto Richa, afirmou
ontem que a taxação dos servidores esta
duais inativos “é inevitável”. De acordo

com Carlos Homero Giacomini, designa
do por Richa para coordenar o processo
de transição, a cobrança é determinada
pela legislação nacional. 

A declaração foi uma resposta ao novo
projeto de custeio da Paranaprevidência
enviado pelo atual governador, Orlando
Pessuti, à Assembleia Legislativa. O proje
to prevê que o estado passe a cobrar dos
inativos “caso seja necessário”. Giacomini
criticou o projeto de Pessuti, que deixaria
a questão dos inativos “malencaminhada”.
“O projeto poderia contemplar já este
ponto. É inevitável”, disse Giacomini.

O coordenador da transição elogiou
ainda o aumento da alíquota mínima para
11% do valor recebido em folha de paga
mento para os servidores ativos.

Sem repasses do Governo, rombo na Paranaprevidência ultrapassa os três bilhões de reais

Com informações do site Bem Público.

Divulgação

O Órgão Especial decidiu que
a partir de 1º de fevereiro de
2011 o funcionamento no Poder
Judiciário do Paraná será das 12h
às 19h, com atendimento exter-
no até às 18h. Com a definição,
o Tribunal de Justiça atende à
determinação do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ), que ori-
entou aos tribunais a estabele-
cer uma jornada de trabalho de
40 horas semanais.

A decisão dos desembargado-
res tem por base a Lei 16.571/
10, onde diz que a jornada de
trabalho dos servidores e os ex-
pedientes dos Ofícios de Justi-
ça, do Foro Judicial e da Secre-
taria serão fixados e regulamen-
tados por Resolução do Órgão Es-
pecial do Tribunal de Justiça.

Segundo Jose Roberto Perei-
ra, coordenador-geral do
Sindijus-PR, o novo dispositivo
legal também dispõe que “o Po-
der Judiciário adotará as provi-
dências e os ajustes necessários
no orçamento próprio, para fim
de adequar os vencimentos de
acordo com a nova jornada de
trabalho dos funcionários de 1º
e 2º graus”.

Entretanto, o Plano de Car-
gos e Salários (PCS), aprovado
no mesmo dia12, determina
uma jornada de 35 horas sema-
nais. Assim, o TJ já incorporou
aos salários da nova tabela do
PCS, 7% de reajuste, garantindo
a mudança das atuais 06h30min
diárias para as 07 horas.

José Roberto lembra que essa
previsão de ajuste dos salários,
de acordo com a elevação da
carga horária, foi uma proposta
do Sindijus-PR à Assembleia
Legislativa e que a emenda apre-
sentada foi negociada com a
administração do TJ.

Pesquisa feita pelo Sindijus-
PR revelou que 82% dos servido-
res foram a favor da jornada de
07 horas ininterruptas.
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PLANO DE CARREIRA X PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS

dúvida que ronda a categoria é
se o plano aprovado pelo Órgão
Especial é uma expectativa de

Carreira ou um novo enquadramento
de Cargos e Salários. Na conclusão do
SindijusPR, a proposta apenas estabe
lece as funções dos servidores e cria
uma nova tabela salarial. Ou seja, por
finalidade é um Plano de Cargos e Sa
lários (PCS).

Diferentemente do projeto propos
to pelo Sindicato, que previa o reco
nhecimento e valorização dos servido
res e crescimento durante toda a car
reira, o PCS do Tribunal de Justiça visa,
exclusivamente, estancar a enxurrada
de exonerações dos novos servidores,
que desistiram de assumir seus cargos
devido à baixa remuneração.

Para o SindijusPR, a proposta apre
sentada não é o Plano de Carreira que
todos esperavam. Ela atende segmentos
importantes da categoria, embora avan
ce pouco em relação a outros setores
de trabalho, como exemplo os escrivães,
auxiliares de cartórios e oficiais de jus
tiça.

A proposta de  Plano de Carreira, que
foi discutida com a categoria e apresen
tada ao TJ como alternativa,  previa as
censões nas carreiras e mecanismos de
valorização. No entanto, com o PCS, o
servidor que for enquadrado no último
nível não terá mais para onde ir. Ou seja,
suas elevações serão apenas com base nos
anuênios e nos quinquênios.

O SindijusPR vai aguardar a aprova
ção do anteprojeto pela Assembleia
Legislativa para propor à administração
uma avaliação anual do PCS. “Isso pode
rá ajudar avaliar se as medidas foram
satisfatórias e para corrigir possíveis equí
vocos”, entende José Roberto Pereira, co
ordenadorgeral do SindijusPR. A pro
posta já está na Assembleia Legislativa e

Proposta contempla cargos e salários  dos servidores.
Ideia do Sindicato era estabelecer critérios para valorização na carreira

leva o número 487/2010.

AVANÇOS
Não há como negar, entretanto, o PCS

trouxe ganhos salariais consideráveis aos
servidores. Tanto os novos auxiliares ad
ministrativos, técnicos e analistas devem
ter, a partir do ano que vem, uma eleva
ção salarial que compete com a remune
ração paga em outros órgãos públicos.

É preciso destacar a incorporação das
gratificações e criação de 9 níveis. No
entanto, não podemos deixar de dizer
que, enquanto na Secretaria os servido
res tiveram os 100% da gratificação de
Tempo Integral e Dedicação Exclusiva
(TIDE), que foram estendidas recente
mente e, agora, incorporados aos salári

os, no Foro Judicial a categoria teve so
mente incorporadas as gratificações de
risco de vida e assiduidade. “Para os ser
vidores mais antigos, o aumento no salá
rio representa a incorporação de gratifi
cações já recebidas, mas há compensa
ções financeiras”, diz José Roberto.

Os oficiais de Justiça continuarão com
as gratificações dos Juizados Especiais e
a indenização de transporte. Os valores
serão definidos mediante projeto de lei.
Também termina a diferenciação entre
foro judicial e juizados. Todos os oficiais
de justiça passarão a cumprir mandados
nos juizados e no foro judicial.

Outro ponto positivo, comemorado
pela categoria, é o fato do PCS terminar
de vez com as entrâncias. “Assim, todos

Mobilização dos servidores foi fundamental para mais essa conquista

os servidores poderão pedir relotação ou
remoção para qualquer comarca. Há ain
da a possibilidade de equiparação sala
rial dentro da mesma carreira”, explica
José Roberto.

DÚVIDAS
O SindijusPR ainda não teve aces

so a tabela final dos técnicos e analis
tas judiciários. O Conselho Supervisor
do Funjus é quem vai definir os valo
res. O conselho já teria detectado o
impacto no orçamento da nova tabela,
que ainda deve ser apresentada ao pre
sidente.

Quanto a gratificação de 150% pre
vista para os técnicos judiciários, nome
ados para cumprir mandados, também
deve ser modificada pelo Funjus, tendo
em vista que haverá alteração nos salári
os destes servidores.

Segundo José Roberto, chama a
atenção também, a parte que prevê a
compensação salarial do aumento con
cedido pelo Plano de Carreira à exe
cução da ação dos 64%. “O departa
mento jurídico do Sindicato está ana
lisando esta situação, pois acreditamos
que isso seja inconstitucional”, diz o
coordenador.

Um ponto que gerou dúvida entre
os servidores que passarão a receber a
gratificação VPNI ( Vantagem Pessoal
Nominalmente Identificada) era quan
to ao tempo de contribuição para que
seja incorporada aos vencimentos. A
resposta da administração é que aque
les servidores que já contribuíam so
bre a TIDE terão o tempo contado para
incorporação. Quanto aos servidores
que passaram a receber a gratificação
TIDE, futura VPNI, a partir de agosto
deste ano, terão que contribuir pelo
menos 05 anos para que os valores se
jam incorporados aos vencimentos.
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VISITAS ÀS COMARCAS

REUNIÃO avalia atuação do CNJ

SERVIDORES FICAM SEM RECESSO

Novembro de 2010

udar a visão que a po
pulação tem do judi
ciário. Este é um dos

pontos que precisa ser enfren
tado pelos integrantes do Judi
ciário Nacional. Foi neste senti
do a posição que o SindijusPR
assumiu na reunião com a Co
missão de Relacionamento
Institucional do Conselho Naci
onal de Justiça (CNJ). O encon
tro ocorreu no dia 10 de novem
bro, em Brasília, com a presen
ça de representantes dos sindi
catos dos servidores do Judiciá
rio da Região Sul.

O coordenadorgeral do
SindijusPR, José Roberto Perei
ra, defendeu urgente mudança
de atitudes no Judiciário, tor
nandoo mais transparente, de
mocrático, com controle popu
lar, para que realmente seja vol
tado para o povo, que é sua ati
vidade fim. “O Judiciário ainda
vive mais voltado para suas
questões corporativas”, destacou.

O SindijusPR aproveitou a
oportunidade para apontar os
problemas enfrentados no
Paraná, tais como as distorções
salariais, a falta de um Plano de

Carreira, as estatizações, embo
ra iniciadas, mas com falta de
orçamento suf ic iente para
apressála e, ainda, o numero
reduzido de servidores que aca
ba por justificar a morosidade
da justiça paranaense. “É ne
cessário que o Judiciário tenha
mais autonomia, pois ele está
sempre a mercê do executivo
quando o assunto referese a
recursos financeiros”, disse José
Roberto.

Ficou clara na discussão que
são necessárias medidas coerci
tivas aos dirigentes dos judiciá
rios que não cumprirem as de
terminações e resoluções do
CNJ. Para garantir um judiciário
melhor no futuro os servidores
têm que ser ouvidos, pois não
bastam técnicos para dizer o que
é melhor para a sociedade e para
o público. Temse que acabar
com a diferença de tratamento
entre 1º e 2º graus.

Os sindicatos dos outros es
tados ainda abordaram a ques
tão do nepotismo. Defenderam
que esta ação deve continuar
sendo fiscalizada pelo CNJ. Mos
traram que a falta de estrutura e

de servidores leva a excesso de
pedidos de aposentadoria por
invalidez. Indicaram que a
informatização melhorou o an
damento do serviço, mas em
consequencia exige muito mais
do servidor, que em quantida
de, mantevese nos mesmos pa
tamares dos últimos anos.

A Federação Nacional dos
Servidores do Judiciário nos Es
tados (Fenajud) apresentou a
pauta nacional, que combate a
precarização do serviço devido
a terceirização, a informatização,
ao horário de trabalho excessi
vo, pede a criação de um siste
ma nacional de notificação de
adoecimento dos trabalhadores,
apoio a aprovação da Proposta
de Emenda Constitucional (PEC
190), apoio a PEC 428 que pre
vê a participação dos servidores
no CNJ, a criação de um grupo
de negociação composto por
membros do CNJ e da Fenajud
para tratar de assuntos de inte
resses dos servidores. José
Roberto conclui seu relato, ao
dizer que aguarda pronuncia
mento do CNJ para as questões
apontadas no encontro.

José Roberto: “a Justiça precisa ser mais democrática”

Os desembargadores aprovaram o recesso forense e suspen-
deram os prazos processuais entre 20 de dezembro de 2010
e 06 de janeiro de 2011. A deliberação atende pedido da
Ordem dos Advogados do Brasil no Paraná (OAB-PR), que
defende a implantação do recesso como forma de garantir
um período de descanso para os advogados. O TJ, no entan-
to, rejeitou mais uma vez o pedido do Sindijus-PR em favor
dos servidores. Segundo David Machado, da direção do
Sindijus-PR, o Tribunal do Paraná vai na contramão do que
acontece em mais de 20 estados da federação, onde o reces-
so de final de ano não abrange tão somente a magistratura,
mas reconhece o mesmo direito aos servidores. O ofício do
Sindijus-PR foi protocolado no TJ no dia 13 de outubro últi-
mo sob nº 0326489/2010 e relaciona todos os tribunais onde
o direito à igualdade é reconhecido.

O Sindijus-PR protocolou no Tribunal de Justiça (0326470/
2010) pedido para que incidam juros moratórios de, 0,5%
sobre as parcelas da URV desde março de 1994 até 2002, e
de um por cento (1%) a partir daí até outubro de 2008. Tal
pedido tem fundamento no Código Civil de 2002. O Sindijus-
PR pleiteia com base em decisões dos tribunais superiores,
que os atrasados sejam pagos desde 1994, quando houve a
conversão da moeda de URV para real.

Cumprindo agenda de visitas à comarca da Região Metropo-
litana de Curitiba, os diretores do Sindijus-PR Edson Fernando
e Edson Prado passaram o mês de novembro conversando
com os servidores. Durante as visitas, os diretores esclare-
ceram alguns pontos do Plano de Carreia, ações judiciais e
projetos do interesse do judiciário na Assembleia Legislativa.
Por se tratar de uma Comarca com um dos maiores territóri-
os do Estado, para cumprimento de mandados que na maio-
ria são da justiça gratuita e com locais de difícil acesso, a
Comarca conta com apenas um oficial de Justiça, para cobrir
esta grande região, fato relevante que sensibilizou os dire-
tores da entidade, que conhecem as dificuldades e a realida-
de dos servidores do judiciário paranaense. Fica o registro
da situação, a qual carece de atenção especial por parte da
administração do TJ, para que seja nomeado com maior bre-
vidade possível naquela localidade, servidor publico, para
uma melhor prestação jurisdicional. Na foto, servidores de
Rio Branco.

JUROS MORATÓRIOS DA URV
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IMPLANTAÇÃO será em 2011

DESCONFIANÇA DA POPULAÇÃO NA JUSTIÇA

Novembro de 2010

SINDICATOS NA TV

Os cidadãos brasileiros não acreditam na honestidade da
Justiça  e nem que haja imparcialidade e rapidez nas deci-
sões. É o que revela um estudo lançado pelo Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) sobre a percepção da
sociedade em relação aos serviços públicos. A pesquisa tem
como objetivo formular um indicador para avaliar a percep-
ção da população em relação aos serviços prestados pelo Es-
tado. Foram entrevistadas 2.770 pessoas nas cinco regiões
do país. Numa escala de 0 a 4, a honestidade da Justiça teve
média de 1,17. A imparcialidade no tratamento dos cidadãos
e a rapidez na decisão dos casos tiveram 1,18. Esses índices
ficaram abaixo da média de 2 pontos estabelecida pela pes-
quisa para essa escala. Também foi avaliada a percepção das
pessoas sobre o custo e a facilidade do acesso à Justiça, que
tiveram 1,45 e 1,48, respectivamente, e sobre a dimensão
da capacidade de produção de boas decisões e de resolução
justa de conflitos (1,60). Quando avaliada de maneira geral,
a Justiça recebeu nota 4,55 numa escala de 0 a 10. 
Usando um recorte geográfico, é possível notar diferenças
entre as cinco regiões brasileiras. No Norte e no Centro-Oes-
te, a Justiça, se avaliada de maneira geral, recebeu nota
5,27 e 5,30, respectivamente, numa escala de 0 a 10. No
Nordeste, a nota foi 4,70; no Sul, 4,26; e no Sudeste, 4,07. 
A pesquisa também avaliou a percepção nos casos em que os
entrevistados já tiveram processos tramitando em alguma
instância judiciária como proponente da ação ou como réu. 
As pessoas que tiveram ações na Justiça como proponentes
atribuíram ao serviço nota 3,79. No caso dos réus, a média
foi de 4,43. Aqueles que nunca tiveram processo tramitando
no Judiciário deram nota 4,86. A escala, nesses casos, varia
de 0 a 10. Publicado pela redebrasilatual.com.br

O Sindijus-PR continua buscando informações quanto
à implantação dos reajustes do aposentados do foro
extrajudicial e da URV da pensionistas, que recebem pela
Paranaprevidência.

Depois de várias reuniões com o juiz Marcel Rotoli de
Macedo, as duas questões continuam indefinidas. O proje-
to de lei, que incluiria as pensionistas, continua em análise
do Paranaprevidência. O Sindijus-PR busca audiência com
o presidente do órgão mais ainda não houve retorno. Quanto
ao pagamento dos reajustes de 2006 a 2010 aos aposenta-
dos do foro extrajudicial, a última informação era de que
estava em calculo do impacto financeiro. Porem, até ago-
ra nenhuma movimentação houve no processo.

esde o início das lu
tas dos servidores do
Poder Judiciário do

Paraná, o vale refeição sempre
esteve entre as suas principais
r e i v i n d i c a ç õ e s .
Agora seremos
atendidos.

Foram inúmeros
pedidos protocola
dos pelo do Sindi
jusPR solicitando a
concessão do bene
fício. “Durante cer
to período conquis
tamos o vale refei
ção para várias clas
ses de servidores,
mas nunca conse
guimos atingir a to
dos”, conta David Machado, di
retor do Sindicato, lembrando
que posteriormente o benefí
cio foi cortado.

David ainda expl ica que
nos últimos anos a luta foi pela

Os servidores que
eram regidos pelo re-
gime da Consolidação
das Leis do Trabalho
conquistaram muitos
avanços neste ano. Lu-
tas históricas foram
confirmadas. Há al-
gum tempo, o Tribu-
nal de Justiça vem pa-
gando a esses servido-
res os quinquênios. A
licença especial tam-
bém agora está sacra-
mentada.

Com a decisão do
Supremo Tribunal Fede-
ral, não há mais moti-
vos ou fundamentos le-
gais para o Tribunal de
Justiça indeferir pedi-
dos de licença especi-
al. O STF negou provi-
mento ao agravo regi-
mental no agravo de
instrumento, interpos-
to pelo Estado do Para-
ná. O réu tinha recor-
rido da decisão do STJ
que reconheceu o direi-
to dos servidores ex-
celetistas a licença es-
pecial. Nos termos
do voto da relatora, mi-
nistra Carmen Lucia, a
Primeira Turma do STF,
por unanimidade con-
firmou o direito dos
servidores. Mais uma
vitória dos trabalhado-
res do Judiciário para-
naense.

revogação de uma lei estadual
que impedia o pagamento do
benefício aos servidores. “Ago
ra acreditamos que a reivindi
cação será atendida” , diz

David.
Com o projeto

de lei aprovado, o
TJ  vai conceder
300 reais, que vai
ser pago em di
nheiro na folha de
pagamento. O Au
xíl ioalimentação
vai atingir a todos
os servidores, in
dist intamente e
será corrigido anu
almente pelo índi
ce oficial de pre

ços ao consumidor.
“Esta é mais uma vitória da

categoria que nunca deixou de
lutar por mais este direito. Ele
vai beneficiar milhares de tra
balhadores”, afirma David.

MIGUEL KFOURI ASSUME O TJ EM FEVEREIRO
No dia 19, o Tribunal de Justiça elegeu seu novo presidente. O
desembargador Miguel Kfouri Neto assume a administração em
fevereiro 2011. Os diretores do Sindijus-PR, Edson Fernando e
Edson Prado acompanharam a eleição e conversaram com o
presidente eleito. Na oportunidade parabenizaram o
desembargador pela vitória, destacando a importância do dia-
logo entre a nova administração e o Sindijus-PR. Kfouri disse
que estará aberto para conversação com a entidade e, que não
medira esforços para que o TJPR seja composto com servido-
res capacitados para uma boa prestação jurisdicional. Além de
Miguel Kfouri foram eleitos o 1º vice-presidente, Onésimo Men-
donça de Anunciação; 2º vice-presidente, Ivan Bortoleto;
corregedor-geral da Justiça, Noeval de Quadros; e corregedor
adjunto, Lauro Augusto Fabrício de Melo.

Os deputados federais aprovaram proposta que concede às cen-
trais sindicais 10 minutos semestrais de transmissão gratuita
em emissoras de rádio e televisão em todo o País. A proposta
passou, no fim do mês, pela Comissão de Trabalho, Administra-
ção e Serviço Público e seguirá para outras duas comissões. Se
for aprovada, as emissoras de rádio e de televisão ficam obri-
gadas a transmitir bloco ou inserções de 30 segundos a um mi-
nuto de programas das entidades sindicais. O texto estabelece
também que os programas deverão ser veiculados entre 6h e
22h das terças-feiras, com a finalidade exclusiva de “discutir
matérias de interesse de seus representados, transmitir men-
sagens sobre a atuação da associação sindical e divulgar a posi-
ção da associação em relação a temas político-comunitários”.

Pela proposta, todos os servidores
terão direito. 300 reais serão pagos em

dinheiro na folha de cada um
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OPOSIÇÃO Deputados queriam segurar a proposta para o ano que vem

Novembro de 2010

m acordo entre as ban
cadas do Governo e da
Oposição permitiu a

aprovação, em reunião extraor
dinária da Comissão de Consti
tuição e Justiça (CCJ) da Assem
bleia Legislativa no dia 23 de
novembro, do Projeto de Lei n°
439/10, de autoria do Poder Exe
cutivo, instituindo a Defensoria
Pública do Estado do Paraná.
Agora a matéria vai à apreciação
do Plenário.

O assunto havia provocado
uma denúncia, por parte do
relator, deputado Tadeu Veneri
(PT), de manobra regimental de
esvaziamento da sessão ordiná
ria, no início da tarde, e a ame
aça de alguns membros da co
missão de obstruir a pauta. A
negociação que assegurou a
aprovação da Defensoria impli
cou na retirada de pauta dos
Projetos de Lei n° 306/10, n°
307/10 e n° 343/10, todos eles
de autoria do Poder Executivo.
O primeiro cria a Secretaria de
Estado da Mulher; o segundo,
altera dispositivos da Lei n°
8.485/87, que trata da reorgani
zação da estrutura básica do Po
der Executivo no Sistema de Ad
ministração Pública; e o último
institui o programa estadual
Canto Coral de fomento e in
centivo ao coral.

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Um dos formuladores do pro

jeto de regulamentação da
Defensoria Pública do Paraná, o
secretário de Ciência, Tecno
logia e Ensino Superior, Nildo

A mensagem do governo prevê a criação de 110 vagas para começar a composição da carreira do defensor público

Lubke, rebateu todos os argu
mentos contrários à aprovação da
proposta, durante audiência pú
blica realizada também no dia 23.

Lubke classificou como ex
pressão de “má vontade” os obs
táculos apresentados pela equi
pe de transição do governador
eleito Beto Richa para impedir
a votação do projeto encaminha
do pelo Governo aos deputados
estaduais.

Realizada pela iniciativa do
relator do projeto na Comissão
de Constituição e Justiça (CCJ),
deputado Tadeu Veneri (PT), a
audiência teve a participação de
representantes de diversos se
tores, entre eles a OAB Paraná,
o Ministério Público Estadual, a
Associação Nacional dos Defen
sores Públicos, além de organi
zações ligadas à defesa dos di
reitos humanos. 

Lubke garantiu que os R$ 28
milhões propostos no orçamen
to do próximo ano, somados a
R$ 16 milhões que já constam
da Secretaria da Justiça para a
estrutura atual de defensoria pú
blica, são recursos suficientes
para a primeira fase da organi
zação da instituição aos moldes
previstos na Constituição Fede
ral. Lubke citou ainda que o pro
jeto de lei não prevê a criação
imediata de trezentos defenso
res públicos como alega o futu
ro líder do governo, Ademar
Traiano do PSDB, mesmo parti
do de Beto Richa. 

A mensagem do governo pre
vê a criação de 110 vagas iniciais
para começar a composição da

carreira do defensor público.
 “Não sei de onde eles tiraram
que devem ser contratados tre
zentos defensores públicos de
imediato. A proposta de lei tam
bém diz que serão abertas vagas
na medida das disposições orça
mentárias. Nós temos que come
çar de algum lugar”, disse.

CONSENSO 
Entre os participantes da au

diência, houve consenso sobre
a contradição existente entre a
situação econômica do Paraná,
um dos maiores estados do país,
e o atraso em relação à implan
tação da Defensoria Pública. A
medida foi proposta há vinte e
dois anos, na promulgação da
Constituição Federal, e o Paraná
e Santa Catarina são os dois úni
cos estados que não cumprem a
lei maior do país.

Os servidores do Poder Judiciário estadual do Rio de Ja-
neiro estão em greve desde o dia 19 de outubro. De acordo
com o Sind-Justiça cerca de 70% dos funcionários aderiram
ao movimento. O motivo da paralisação é o descumprimento
de uma sentença judicial que concede reajuste a todos os
servidores do Estado e que excluiu apenas os servidores do
judiciário, o que à época era inconstitucional.

O Sindicato diz que mesmo após vencer em todas as ins-
tâncias possíveis e não caber mais recurso, no qual a senten-
ça determina o pagamento do reajuste de 24% aos servido-
res, o Estado ignora a categoria. O TJ estaria cortando o pon-
to dos grevistas, removendo funcionários e cassando sindica-
tos dos representantes dos servidores.

S
in

dJustiça

A luta dos servidores mu-
nicipais de Curitiba continua
contra a instalação do ban-
co de horas da Prefeitura.
Depois de se reuniram em
manifestação, em frente à
sede da administração mu-
nicipal, os trabalhadores
mantém a mobilização.

O Sismuc quer a retirada
do artigo 3º do projeto de lei
que regulamenta as 30 ho-
ras dos assistentes sociais
do município. Este artigo ins-
titui o banco de horas para
todos os servidores inclusos
na lei 11.000. Inclusive, a
procuradora de recursos hu-

manos da prefeitura Vera Lúcia
Sigwalt Bittencourt, deixou cla-
ro que o banco de horas não se-
ria aplicado apenas às assisten-
tes sociais e sim a todos que
viessem a precisar.

Marcela Bomfim, presiden-
te do Sismuc, alerta: “as úni-
cas categorias que não estão
inseridas na lei 11.000 são os
guardas municipais, procurado-
res do município e educadores.
Se aprovada agora, essa medi-
da passará a valer a todos os
demais servidores”.

Estrategicamente, o Sismuc
propôs ainda é de que essa me-
dida seja discutida nas reuniões

de negociação geral, em mar-
ço do próximo ano. Segundo
Ives Moretti Pacheco, superin-
tendente da secretaria de go-
verno, essa proposição será
estudada pela prefeitura e até
a próxima semana haverá um
parecer.

Marcela reforça ainda que,
“no banco de horas, os mais
prejudicados serão os trabalha-
dores da saúde e obras, que,
pela escassez de trabalhadores
dessas secretarias, já vem re-
alizando horas-extras há mui-
to tempo, o que faz com que
esses valores sejam incorpora-
dos no salário.” 
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CERRO AZUL tem uma das maiores extensões territoriais do Paraná

03 de dezembro

10 de dezembro

Novembro de 2010

Sozinho, oficial de Justiça tem que dar conta de todos os mandados da comarca

ituada a 87 km de

Curitiba, Cerro Azul é

um dos municípios com

maiores áreas em relação à po

pulação, são mais de 2000 km2.

A grande extensão territorial

tem sido um obstáculo para um

servidor.

Um único oficial de justiça

cumpre os mandados na

comarca e região. Mesmo com

pouco mais de dois mil habi

tantes, Cerro Azul tem uma de

manda grande de processos.

Segundo informações levanta

das pelos diretores do Sindijus

PR, Edson Fernando e Edson

Prado, neste mês o oficial ti

nha uma carga de 300 manda

dos para cumprir. “Sozinho, é

impossível manter os prazos

em dia”, explica Edson Prado,

oficial de Justiça em Toledo.

Edson conta que o servidor

tem feito tudo ao alcance para

superar as dificuldades. Passa

todos os dias no Fórum e se

para os mandados urgentes e

com prazos mais curtos. Busca

cumprir todos durante o dia e

devolve os que não foram pos

síveis de entregar. No outro dia

é mesma história. “E assim os

prazos vão apertando e é ne

cessário notificar as partes”, diz.

“Vamos levar a situação ao TJ e

pedirmos a nomeação de mais

servidores para facilitar o tra

balho de todos em Cerro

Azul”, afirma Edson.

Durante visita à comarca, os

diretores perceberam que a es

trutura é nova. O Fórum foi

inaugurado recentemente, mas

falta de servidores parece não

ter sido resolvida. “Fica a lem

brança para o Tribunal de Justi

ça de que não adianta levantar

prédios novos sem contratar ser

vidores. O acúmulo de trabalho

é inevitável”, afirma Edson.

O Sindijus-PR e o Instituto Elo realizam nos dias 02,
03 e 04 de dezembro o encontro estadual “Elos sociais,
afetivos e jurídicos da adoção”. A atividade será em
Foz do Iguaçu.

Nos dois primeiros dias, os debates serão em dos
temas relacionados à adoção, como a Nova Lei da Ado-
ção; Procedimentos para encaminhamento de crianças
e adolescentes em acolhimento institucional; Prepara-
ção de pessoas interessadas em adoção; e, sobretudo,
propiciar espaço para depoimentos e troca de experi-
ências.

O Encontro Estadual propõem um debate amplo, ou
seja, entendendo que os novos paradigmas perpassam

por uma mudança de atitude pessoal para posterior-
mente estar compromissado, com qualquer que seja a
causa defendida.

No dia 04, estão previstas discussões sobre a atua-
ção das servidores no Tribunal de Justiça e a debate
sobre as reivindicações da categoria.

A atividade é direcionada aos profissionais a todas
as Comarcas do Paraná, às instituições que trabalham
com Acolhimento Institucional, Centros de Referencia
da Assistência Social - CRAS e Centros de Referencia
Especial da Assistência Social – CREAS, Conselheiros
Tutelares, Pais por adoção, acadêmicos de Serviço So-
cial e Psicologia e Pessoas simpatizantes ao tema.

Os servidores que inte-
gram as diretorias Exe-
cutiva e Colegiada do
Sindijus-PR estão con-
vocados para reuniões
nos dias 10 e 11 de de-
zembro, em Curitiba.
A executiva acontece
dia 10 na Sede do Sin-
dicato, enquanto que a
Colegiada na Chácara
de Alamirante Taman-
daré, no dia 11. Na
pauta dos dirigentes
está a avaliação das lu-
tas da categoria e um
planejamento das pró-
ximas ações dos Sindi-
cato.

O Sindijus-PR e o Insti-
tuto Elo realizam nos
dias 02, 03 e 04 de de-
zembro o encontro es-
tadual “Elos sociais,
afetivos e jurídicos da
adoção”. A atividade
será em Foz do Iguaçu.
A atividade é direci-
onada aos profissionais
do SAI de todas as
Comarcas do Paraná.

08 de dezembro

O Sindijus=PR comple-
ta 22 a anos. A dire-
ção do Sindicato está
estudando uma pro-
gramação comemora-
tivo ao dia do aniver-
sário da Entidade. Na
mesma data é come-
morado o Dia da Jus-
tiça.

19 de dezembro

Encerra a 5ª Mostra de
Cinema e Direitos Hu-
manos na América do
Sul, que teve início em
08 de novembro.
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