
Jornal do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Paraná • Ano XVIII • nº 320 • Dezembro de 2008

G
u

stavo H
en

riq
ue V

id
al

Foram meses de mobilizações e paralisações até que a URV e os at rasados fossem pagos
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Mobilização da categoria garantiu mais uma vitória

papel do Sindijus-PR na con-
quista da URV e dos atrasados
foi fundamental. No entanto,

sem a união e a participação dos servi-
dores nas mobilizações, a luta seria
enfraquecida e o pagamento poderia
não ter acontecido.

A Direção do Sindijus-PR buscou de
todas as formas convocar a categoria para
a luta. Muitos já estavam mobilizados

EXTRAJUDICIALdesde 2007. Muitos outros acreditaram
na vitória e engrossaram o movimento.
O resultado está ai. Em dezembro, o Tri-
bunal de Justiça implantou a primeira
parcela dos atrasados.

Mas luta não terminou. Agora preci-
samos garantir o restante dos atrasados
com novo presidente do TJ.

Protesto marca
indignação dos
aposentados

Chapa 1 vence a Eleição

EXTINÇÃO:
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Fortalecer o sindicato para
novos desafios em 2009

Dezembro de 2008
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OPINIÃO

RISCO DE VIDA

NOTA DA REDAÇÃO

470/08

R.F.

vida do trabalhador é
cheia de desafios. É fato
histórico. Nos 20 anos

do Sindijus-PR a realidade não
foi diferente. Sua história foi
escrita com grandes desafios,
superações, grandes vitórias,
mas alguns tropeços também.

Para enfrentar os problemas,
os desafios, para avançar, a
Entidade tem que estar sempre
preparada, inclusive financeira-
mente. Em 2007 e 2008 os servi-
dores travaram grandes lutas, pri-
meiro contra a falta de pessoal,
contra a falta de material e as pés-
simas condições de trabalho. De-
pois, pela melhoria salarial na luta
pela implantação da URV e pelo
pagamento dos atrasados. Nas
duas campanhas o Sindijus-PR re-
cebeu reforço de caixa. Lançou
mão da venda de parte do preca-
tório que lhe pertence.

É claro que a entrada de re-
cursos serviu também para pagar
dívidas antigas, comprar a sede
própria, cobrir descontos dos ser-
vidores na greve de 2000 e da pa-
ralisação de 2007. Não existe mi-

lagre. Os recursos têm que vir dos
trabalhadores e de suas contribu-
ições. São eles os únicos que po-
dem viabilizar recursos suficien-
tes para custear suas demandas.
Seja pelo pagamento da mensali-
dade sindical, seja pela incidên-
cia de desconto no 13º salário ou
por outros meios que os trabalha-
dores definam para financiar suas
campanhas reivindicatórias.

Neste mês de dezembro, com
a conquista do pagamento de par-
te dos atrasados da URV, o
Sindijus-PR efetuou desconto de
1% sobre essa parcela. O mesmo
percentual utilizado para descon-
tos da mensalidade sindical. Os
recursos arrecadados são necessá-
rios, pois vão servir para reforçar
a luta em 2009. Afinal, grandes
desafios estão no caminho dos ser-
vidores. O ano vai começar com
a realização do planejamento es-
tratégico da Entidade, que deve
envolver todos os diretores elei-
tos. Com certeza serão pautadas
novas assembleias, viagens ao in-
terior, materiais de campanhas
reivindicatórias serão criados por

agências especializadas, novos ma-
teriais impressos que serão reme-
tidos via correio. Enfim, monta-
se uma estrutura de mobilização
para envolver o maior número pos-
sível de servidores. E para isso são
necessários recursos, muitos recur-
sos que serão gerados pelos pró-
prios trabalhadores para financiar
suas lutas. Outro mecanismo para
aumentar a arrecadação do Sindi-
cato são campanhas de filiações e
isso também está previsto, pois
quanto mais filiados a Entidade
possuir, maior seu poder político
e também, suas finanças serão re-
forçadas.

A direção do Sindijus-PR de-
seja Feliz 2009 para todos os tra-
balhadores do judiciário do
Paraná, e que no ano que se
aproxima a Entidade tenha gran-
de número de sindicalizados e
que as finanças sejam reforçadas
para grandes campanhas, que
certamente levarão a grandes
conquistas para todos.

Os filiados do Sindijus-PR
continuarão escrevendo a sua
História.

Gostaria de um esclareci-
ment o sobre a grat if ica-
ção de r i sco de vi da.
Existe a possibil idade da
grat i f icação de risco de
vida, já aprovada para be-
neficiar os servidores que
at uam nas varas cr imi -
nais, se estender aos ser-
vidores que at uam nas
varas cíveis? Af inal, tanto
os servidores que at uam
nas varas criminais, t an-
to os servidores que atu-
am nas varas cíveis pos-
suem contato direto com
o públ ico, e no caso do
cargo de auxiliar adminis-
t rat ivo existe o princípio
da isonomia, j á que os
cargos est ão t odos na
mesma carreira.

C.L

A implant ação do r isco
de vida não at i nge os
cart ór ios cíveis, j á que
f oi caract er izada como
local de risco.
O pedido inicial do Sindijus
foi para todos, mas o t ri-
bunal não aceitou.
Com a implant ação em
j aneiro, o Sindicat o vol-
t ará a negociar a ext en-
são da grat if icação para
t odos os auxil iares admi-
nist rat ivos.

O proj eto 470/ 08, na ver-
dade, nem se trata tão so-
ment e em rel ação aos

servidores em si, mas o
que é incrível é o TJ/ PR
pensar que a “ t erceir i -
zação mascarada” t rará
algum benefício à presta-
ção jurisdicional. Ora, nós
que est amos nas escr i -
vanias e cartórios há tan-
to tempo, t rabalhando e
conhecendo todos os pro-
cessos e procediment os
t raçados por eles (TJ´ s),
mesmo sem quant it at ivo
de pessoal adequado, não
conseguimos alcançar a
celer idade necessár ia,
imaginem só se a cada
mudança de j uiz todos os
servidores forem al t era-
dos? Quando ent rarem
“ novat os” para t ocarem
os milhares de processos
nas escrivanias, imaginem
a “ t ravada” que será a
cada mudança de j uiz?
Como será os cart ór ios
com gent e com salários
mais baixos que o que j á
ganhamos, sem est abil i-
dade, sabendo que podem
ser mandados embora a
qualquer momento? Será
que por acaso não será
uma grande brecha para
possíveis ilegalidades? Me
espant a cert as “ idéias”
dos TJ´ s de alguns Esta-
dos brasileiros, que ao in-
vés de estruturarem a car-
reira dos valorosos servi-
dores que são 50% da vida
dos próprios TJ´s, tentam
é atacar ainda mais e mi-
nar qualquer condição de
melhoria para nós, que
tanto nos damos para re-
alizar a justiça desse país.

http://www.sindijuspr.com.br
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PROJETO 470 aprovado pela Assembléia Legislat iva acaba com a carreira

Dezembro de 2008

Conheça os 34 deputados que votaram contra a categoria
Outros 13 deputados votaram a fa-
vor dos servidores: Antonio Beli-
nat i , Dougl as Fabr ício, Duíl i o
Genari, Francisco Buhrer, Jocelit o
Cant o, Luiz Nishimori , Marcelo
Rangel, Péricles de Mello, Plauto
Miro, Reni Pereira, Rosane Ferreira,
Stephanes Junior e Tadeu Veneri. ANTONIO ANIBELLI AUGUSTINHO ZUCHI

CARLOS SIMÕES CHICO NOROESTE CIDA BORGHETTI CLEITON KIELSE

DURVAL AMARAL EDSON PRACZYK EDSON STRAPASSON ELIO RUSCH

GERALDO CARTÁRIO JONAS GUIMARÃES LUIZ ACCORSI LUIZ C. MARTINS

LUIZ F. LITRO MILTINHO PUPIO NEREU MOURA NEY LETREVOST

TERUO KATO VALDIR ROSSONI WALDIR PUGLIESEOSMAR BERTOLDI PEDRO IVO

LUIZ CHEIDA LUIZ C. ROMANELI

FERNANDO CARLI

DOBRANDINO SILVA DR. BATISTA

BETE PAVIN CAITO QUINTANA

ano de 2009 começa com grandes
desafios para os servidores. A apro-
vação do Projeto 470/08, que aca-

ba com as carreiras no foro judicial, faz com
que a categoria inicie o ano de prontidão.
No dia 17, os deputados aprovaram, por
maioria, o projeto do TJ que coloca em
extinção as carreiras dos secretários de
juizados especiais, oficiais de justiça,
escrivães, auxiliares de cartório e adminis-
trativos e comissários de menores. “Vamos
mobilizar a categoria para tentar reverter
a situação”, declara o coordenador-geral do
Sindijus-PR, José Roberto Pereira. Segundo
ele, o TJ descumpre determinação do Con-
selho Nacional de Justiça que editou a Re-
solução nº 48, onde exige dos novos ofici-
ais de justiça graduação no ensino superi-
or, preferencialmente em direito. Pelo
projeto, os oficiais serão técnicos judiciári-
os de nível médio.

Outra preocupação levantada, é de que
não seja reconhecida a progressão na car-
reira, em virtude de que ela será extinta. O
TJ não admitiu elevação de níveis para as
agentes de limpeza, fazendo com que o
Sindicato ingressasse com medida judici-
al para garantir seus direitos.

As emendas apresentadas pela Assojepar
e apoiadas pelo Sindijus-PR, foram susten-
tadas pelo deputado Douglas Fabrício, mas
rejeitadas pela maioria dos deputados.
“Buscamos impedir a aprovação do proje-
to de todas as maneiras. Agora vamos cha-
mar os servidores para lutar contra a apli-
cação da lei”, diz José Roberto.

A direção do Sindijus-PR inicia nova eta-
pa de negociações, agora com o presidente
eleito do TJ, para conhecer sua posição em
relação à lei. “A partir daí, novas mobiliza-
ções podem acontecer contra a extinção
das carreiras”, diz José Roberto. Para ele a
categoria mostrou força e união na luta pela
URV e contra a extinção “acredito que tam-
bém não vai faltar disposição”.

ADEMAR TRAIANO

ELTON WELTER

PROFESSOR LUIZÃO

ALEXANDRE CURI
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UNIÃO

Mobilizações, paralisações e a cobertura da imprensa em todas as regiões do Estado impulsionaram o movimento
da categoria, que const ruiu uma das maiores vitórias do Sindij us-PR

Dezembro de 2008

da categoria foi fundamental para que a implantação acontecesse em 2008

implantação dos 11,98% da
URV e o pagamento da pri-
meira parcela dos atrasados

são realidades. Estão garantidos. São
conquistas das lutas da categoria.
Foram mobilizações traduzidas em
paralisações e protestos. Os servido-
res saem de mais uma etapa da luta,
vitoriosos. Foram mais de dois anos
de um movimento iniciado em Foz
do Iguaçu. De lá se estendeu e en-
volveu servidores de todo o Estado.
E o resultado aí está.

Mais uma vitória que entra para
história de lutas dos servidores do
judiciário. “Foi muito bom ver a
garra de muitos companheiros e
companheiras. Com a união e força
demonstrada pela categoria nessa
etapa, nos dá a certeza de que po-
demos avançar muito em busca de
outras reivindicações”, destaca o co-
ordenador-geral do Sindijus-PR, José
Roberto Pereira.

É importante destacar que a bus-
ca do restante dos atrasados é um
grande desafio, que vai exigir o
envolvimento de todos. “Entende-
mos que o despacho do presidente
Vidal Coelho garante o pagamento
indenizatório do retroativo desde
1994, portanto, 14 anos de defasa-
gem da URV”, explica José Roberto.

As negociações com o novo presi-
dente do TJ, desembargador Carlos
Hoffmann iniciam ainda neste ano.
No dia 29 será o primeiro encontro. “A
categoria continua esperançosa.
Quer saber o que pensa a nova admi-
nistração sobre o nosso direito”, com-
pleta José Roberto.
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NOVO PRESIDENTE DO TJChapa 1 vence eleições
do Sindijus-PR

PROCESSO eleitoral foi rápido e t ranquilo

Gustavo Henrique Vidal

Democrática, apuração foi acompanhada de perto por fiscais das duas chapas

Dezembro de 2008

CONVENÇÃO 151 E RECOMENDAÇÃO 159

m pleito democrático,
1644 servidores filiados ao
Sindijus-PR foram às urnas

no último dia 15 para escolher a
nova direção do Sindicato. Com
1011 votos (mais de 61%), a Cha-
pa 1 – “Assim que se conquista”,
liderada por José Roberto Pereira
e Mário Cândido de Oliveira foi a
vencedora. A chapa 2, “Oposição
Classista”, liderada por Mário Mon-
tanha e Marília Xavier obteve 611
votos (em torno de 37%). A dife-
rença foi de 400 votos. Votos bran-
cos e nulos ficaram em torno de 1
e meio por cento.

Os demais integrantes da di-
retoria executiva eleita são:
Ademir Aparecida Pinto, Airton
Dias de Oliveira, Caetano Zaga-
nini, Clovis Menger, David Ma-
chado, Edson Fernando da Sil-
va, Maria Dulcineia Del Rios
e Rosana do Rocio Diniz. A nova

direção vai comandar a Entida-
de na gestão 2009-2012. “A es-
colha dos servidores foi pela con-
solidação das conquistas”, come-
mora José Roberto, coordenador-
geral reeleito.

O processo de votação foi am-
plamente fiscalizado por inte-
grantes das duas chapas e ne-
nhuma ocorrência (protesto ou
impugnação) foi registrado. Em
todos os locais, mesários e coor-
denadores aplicaram o estatuto
aprovado pela categoria, o que
garantiu a lisura do processo. “A
organização e transparência fez
com que as eleições fossem
tranquilas”, afirmou Otêmio
Garcia, presidente da Comissão
Eleitoral.

No começo de 2009 vai acon-
tecer o Planejamento Estratégico
da direção que deve mostrar o ca-
minho a ser seguido pelo Sindijus-

PR. “Precisamos respeitar e colocar
em prática as propostas e compro-
missos assumidos durante a cam-
panha”, explica José Roberto. Ele
destaca que entre as reivindica-
ções devem estar o pagamento dos
reajustes aos aposentados do foro
extrajudicial, a reposição da infla-
ção de 2008 a todos os servidores,
o pagamento dos atrasados da URV
e a luta para impedir a extinção
das carreiras no foro judicial.

CONSELHO FISCAL

Foram confirmados também os
membros que vão compor o Con-
selho Fiscal. Pela ordem de votos
recebidos, os titulares são: Rosanna
Ventura (361 votos), José Paulino
Lourenço (260), Adélcio Renosto
(135), Maria Conceição de
Almeida (116) e Geneci Guilher-
me Pitorv (95). Osemir Queiroz e
Elisio Marques são os suplentes.

61% dos votantes aprovou o t rabalho da direção atual

O desembargador Carlos Augusto Hoffmann foi eleit o
no dia 15 de dezembro presidente do Tribunal de Jus-
t iça. Ele assume o Poder Judiciário no dia 02 de feve-
reiro. Foram eleit os ainda os desembargadores Ruy
Fernando de Ol i vei ra, 1º vi ce-president e; João
Manassés de Al buquer que, 2º vi ce-pr esi dent e;
Waldemir Luiz da Rocha, corregedor-geral ; e como
corregedor-adj unto o desembargador Rogério Coelho.

Com apenas um vot o cont rário, a Comissão de Tra-
bal ho da Câmara aprovou o Proj et o de Decret o
Legislat ivo (PDL 795/ 08), que aprova, com ressal -
vas, os t ext os da Convenção 151 e da Recomenda-
ção 159, da Organização Int ernacional do Trabalho
(OIT).
A mensagem t em a f inal idade rat if icar a Convenção
151, que t rat a da negociação colet iva no âmbit o do
serviço públ ico nas t rês esferas (federal , est adual e
municipal). Como a propost a j á foi aprovada pelas
comissões de Relações Ext eriores e de Const it uição
e Just iça, a decisão f inal cabe agora ao plenário da
Câmara dos Deput ados.
O proj et o foi relat ado pelo deput ado Daniel Almeida,
que pret ende agora pedir ao president e da Casa,
Arl indo Chinagl ia, para que a mensagem sej a vot a-
do o mais rapidament e possível em plenário. 
A norma da OIT reconhece t ambém como inst ru-
ment os vál idos para a solução de conf l i t os, a media-
ção, a concil iação e a arbit ragem.

JANTAR DA ASSOJEPAR

No dia 10 a Associação dos Of iciais de Just iça do
Paraná (Assoj epar) reuniu a cat egoria em um j ant ar
de f inal de ano, com a presença de mais de 60 servi-
dores. Os associados e famil iares acompanharam a
apresent ação da diret oria eleit a em novembro. A pos-
se of icial será no dia 1º de fevereiro.
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LEI 16.008 foi sancionada no dia 5 de dezembro

SINDIJUS-PR DARÁ ANDAMENTO AO PEDIDO NO CNJ

Dezembro de 2008

Risco de vida deve ser
pago no salário de janeiro

APP-Sindicato repudia decisão do STF
PISO SALARIAL DOS PROFESSORES

Para a APP-Sindicato, a
decisão do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), de man-
ter o piso salarial dos pro-
fessores em 950 reais, mas
deixar que estados e mu-
nicípios completem o valor
est abelecido com out ras
vant agens ou grat i f i ca-
ções, vai t razer prej uízos
para a cat egoria. Com a
decisão, a aplicação da lei
11.738, de j ulho de 2008,
o piso deve ser adotado em
t odos os municípios at é
2010. Mas a carga horária
será estabelecida pelos es-
tados e municípios até o

j ulgament o do méri t o da
ação, também no STF, que
não tem data para ocorrer.

Segundo a APP, na prát i-
ca, a l iminar ou medida
cautelar concedida, suspen-
de a obrigatoriedade de dois
terços de hora-at ividade, e
também suspende parcial-
mente os direitos que garan-
t iam que em 31 de dezem-
bro de 2009 o piso de R$
950, 00 f osse pago na
integralidade enquanto ven-
cimento.

Para a presidente da APP-
Sindicato, Marlei Fernandes
de Carvalho, a decisão pre-

l iminar do STF descarac-
teriza a proposta da Lei do
Piso. Para a APP, o piso re-
fere-se ao salário base dos
professores, sem as grat i-
f icações. Além da compo-
sição na j ornada da hora-
at ividade. “ A cat egor ia
deve organizar-se no pró-
ximo ano em mobilizações
para que tenhamos a vo-
tação do mérito sobre a lei
o mais rápido possível e
assim superar a interpre-
t ação dos minist ros que
resolveram acolher parcial-
mente a proposição da ADI
4167” , reforça Marlei.

Departamento Econô-
mico e Financeiro do
Tribunal de Justiça afir-

mou que a gratificação do risco
de vida deverá ser paga a partir
de janeiro. A Lei 16.008/08 foi
sancionada no dia 5 de dezem-
bro, mas não houve tempo hábil
para implantação no mesmo
mês. O beneficio comporá a base
contributiva previdenciária para
fins de aposentadoria e pensão.

Para o Sindijus-PR a gratifi-
cação é uma vitória dos servido-
res. “Com a lei serão corrigidas
algumas distorções salariais, já
que nem todos vão receber o
risco de vida. Outras situações
ainda vão ficar de fora como os
motoristas do TJ que não vão ser
contemplados com a lei”, desta-
ca José Roberto Pereira, coorde-
nador-geral do Sindicato. Ele
ressalta, que a luta para benefi-
ciar os auxiliares administrativos,
lotados em cartórios cíveis, con-

tinuará no próximo ano. “Vamos
lutar por melhores salários para
esses servidores”, diz

As varas definidas como lo-
cal de risco são as varas ou se-
cretarias de Juizados, com atri-
buições nas áreas criminal, pe-
nal, corregedoria dos presídios,
adolescentes infratores e delitos
de trânsito.

QUEM RECEBE

Devem ser beneficiados com
a gratificação de 33,33%, os ocu-
pantes dos cargos do foro judi-
cial: escrivão da Vara Criminal,
da Infância e Juventude, de Exe-
cuções Penais, da Corregedoria
dos Presídios, de Inquéritos Po-
liciais, de Execução e Penas Al-
ternativas, de Delitos de Trânsi-
to, de Adolescentes Infratores,
de Precatórias Criminais e do
Tribunal do Júri. Os oficiais de
justiça, auxiliares de cartório e
auxiliares administrativos; por-

teiros de auditório e comissári-
os de Vigilância de Menores;
assistentes sociais e psicólogos.
Nos Juizados Especiais terão di-
reito os secretários, oficiais de
justiça; auxiliares de cartório e
auxiliares administrativos.

A gratificação de risco de
vida será ainda concedida, em
caráter excepcional, aos servi-
dores que prestarem serviços
externos para o cumprimento
de mandados ou de ordens ju-
diciais, independentemente do
cargo ocupado ou da área de
competência das Secretarias
dos Juizados Especiais ou das
Varas. Integrantes do Quadro da
Secretaria do Tribunal de Jus-
tiça que estejam em uma das
situações que também atuem
nas varas definidas como local
de risco. Nesses casos, o local
de risco deverá ser definido por
Decreto Judiciário, do presi-
dente do Tribunal de Justiça.

No dia 21 de novembro, representantes do Sindij us-
PR, da Federação Nacional dos Servidores do Judiciário
nos Estados (Fenaj ud), da Federação das Ent idades
Representativas dos Oficiais de Justiça Estaduais do Brasil
(Foj ebra) e a Assoj epar protocolaram no Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ), Pedido de Providência contra o
proj eto de lei 470/ 2008, do Tribunal de Just iça, que
ext ingue todas as carreiras do foro j udicial e cria os
cargos de analista e técnico j udiciário. Apesar dos pro-
testos dos t rabalhadores do j udiciário paranaense, a
mensagem j á foi aprovada na Assembleia Legislat iva.
Agora, no entanto, a conselheira Andréa Pachá do CNJ
pediu informações às ent idades para que digam se
ainda tem interesse no andamento do feito. O Sindijus-
PR e a Assoj epar j á responderam que o Conselho deve
dar cont inuidade ao processo, pois existe a resolução
nº 48 do CNJ que exige graduação de nível universitá-
rio (com preferência para o curso de direito) para o
ingresso na carreira de of icial de j ust iça.
Mário Cândido de Oliveira, secretário-geral do Sindijus-
PR diz que a maioria absoluta dos tribunais do País vem
seguindo à risca a resolução do CNJ, “ ao cont rário do
Paraná que, ao invés de se preocupar em melhorar o
nível de seus profissionais, quer reduzir a qualidade” .

IMPOSTO DE RENDA MAIS BAIXO

O Governo Federal anunciou em dezembro um pacote
cont ra a crise econômica que muda o Imposto de Ren-
da, corta out ros impostos e isenta carros 1.0 de IPI.
Ent re as medidas, que começam a valer a part ir de 1º
de janeiro de 2009, estão a reformulação da tabela do
Imposto de Renda para as pessoas f ísicas (IRPF), re-
dução do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras)
para baratear o crédito, e corte do IPI (Imposto sobre
Produtos Indust rializados) de carros, para melhorar o
f luxo de caixa das empresas, evitando demissões em
massa.
Para o IPRF, foram anunciadas duas novas alíquotas,
de 7,5% e 22,5%, além das que j á existem, de 15% e
27,5%.

RISCO DE VIDA DAS PROFISSIONAIS DO SAI

A Assembleia Legislat iva aprovou o proj eto de Lei 05/
08. A mensagem concede risco de vida às prof issionais
do Serviço Auxil iar da Infância e Juventude (SAI). O
Deputado Reni Pereira apresentou, a pedido das pro-
f issionais, duas emendas que foram aprovadas pelo
placar de 28 a 9. Uma delas exclui o art igo 6º do
proj eto, a out ra, excluiu o parágrafo único do art igo
2º. A Casa de Leis vai encaminhar o proj eto ao gover-
nador do Estado, que tem 15 dias úteis, após o rece-
bimento, para sancionar. A lei ent ra em vigor na data
de sua publicação. 
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EM 2009 contamos com a part icipação de mais de 50 comarcas

Dezembro de 2008
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Baile reuniu participantes do Tijup e convidados do Sindijus-PR

VIII Tij up fez parte das comemorações do aniversário do Sindij us-PR

Campo Mourão é campeão do VIII Tijup

Delegação da Comarca de Campo Mourão recebe o troféu de campeão geral

Três dias de muita competição


