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Plano de Lutas aprovado pela categoria na 14ª Plenária Estadual será apresentado ao TJ
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Servidores participam de atividade da 14ª Plenária Estadual
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14ª Plenária Estadual dos Servi

dores do Poder Judiciário do

Paraná, que aconteceu no mês de

março, em Curitiba, definiu o plano de

lutas para conquistar as reivindicações

dos servidores neste ano. Com a partici

pação da juventude, o ânimo do encon

tro foi mais dinâmico e inovador, na qual

surgiram novas idéias e alternativas. “Os

novos servidores são a renovação neces

sária para a categoria. Novas idéias e âni

mos são fundamentais para as novas lutas

que o SindijusPR e os servidores terão

em 2011, assim, devemos seguir forte  e

unidos”, ressalta o assessor de planeja

mento do SindijusPR, Albino Fogassa.

Aconteceram várias palestras e deba

tes, um referente ao Plano de Cargos e

Salários (PCS), no qual o advogado

Ludimar Rafanhim, abordou a atual situ

ação do PCS, explicou o que deve ser

mudado.
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SindijusPR reali
zou há poucos dias
sua 14ª Plenária

Estadual. O evento reuniu
representantes de base
que definiram as reivindi
cações e o plano de lutas
para 2011.

As palestras e debates
serviram para aquecer os tra
balhos de grupos. A situa
ção econômica do Estado e
as perspectivas de arrecada
ção neste ano, o que deve
ser feito em relação ao Ser
viço de Assistência à Saúde
(SAS), as dúvidas que mais
incomodam os servidores
em relação às aposentado
rias, as questões que envolvem o
Plano de Cargos e Salários (PCS)
fizeram parte dos debates. Mais
uma vez a presença dos novos
servidores trouxe o oxigênio ne
cessário para dar mais vida às lu
tas históricas da categoria.

Na Plenária, aconteceu uma
atividade especial, quando foi
lançada a cartilha dos 100 anos do
Dia Internacional da Mulher, que
fala sobre a trajetória da luta das
mulheres por liberdade, igualda
de e respeito. A cartilha é um do
cumento importante, não só para
as mulheres, mas também para os
homens, que têm em comum com
o sexo oposto, no mínimo, uma

relação de mãe e filho. No encer
ramento do encontro os servido
res aprovaram mobilizações, prin
cipalmente, pela aprovação da
proposta de Emenda Constituci
onal (PEC 190), luta em defesa
da valorização das profissionais
do SAIJ, pela indenização de
transporte e pela transformação
das custas por uma gratificação
aos oficiais de Justiça, pelo paga
mento dos atrasados da URV às
pensionistas e da recomposição
dos salários dos aposentados do
Foro Extrajudicial.

Agora, nos dias 29 e 30 de
abril e 1º de maio, Dia do Traba
lhador, acontece um dos eventos

mais importantes dos ser
vidores do Judiciário do
Paraná. É o 9º Congresso.
Ele ocorre de três em três
anos e seus participantes
são os delegados eleitos em
locais de trabalho.

O Congresso tem como
tema a Sociedade 20 por
80, modelo que tem como
objetivo maior concentração
de renda, riqueza e poder.
Nesse modo de pensar 20%
da população bastaria para
manter o ritmo da econo
mia mundial. O resto, os
80%, ficariam sem empre
go e, por decorrência, sem
educação, semsaúde, sem

terra e semfuturo.
A valorização da Justiça de 1º

Grau, a negociação coletiva dos
Servidores Públicos e o direito de
greve, o Conselho Nacional de
Justiça (CNJ),  o Judiciário na vi
são dos Movimentos Sociais e da
Sociedade também estão na pau
ta do Congresso.

O Congresso será na Associ
ação Banestado, na Praia de Les
te, em Pontal do Paraná. Seu re
gimento interno pode ser en
contrado no site do Sindicato,
na seção de Documentos. O en
cerramento vai acontecer no Dia
do Trabalhador, com a realiza
ção de uma Assembleia Geral.

HORÁRIO

Vou me manifestar sobre
o horário. Estamos nova-
mente em conflito sobre o
horário, talvez tenhamos
que trabalhar o período in-
tegral. Gostaria de sugerir
que então o horário do Tri-
bunal fosse ininterrupto.
Por exemplo, das 9h a 18h
para o público e para os
funcionários dois turnos
distintos, 8:00 as 15h e 12h
a 19h. Para aqueles que
têm cargo de confiança,
seus horários seriam dife-
renciados. Tal sugestão se
dá pelas discussões entre os
funcionários, pois os mes-
mos tiveram que adaptar
sua rotina de vida a este
horário atual, isto é, das
12h às 19h. Com regime
de dois turnos não haveria
tanto prejuízo para os fun-
cionários e assim como
para o desenvolvimento das
atividades do tribunal. Fi-
nalmente, sugiro ao Sindi-
cato que solicite a Admi-
nistração do Tribunal que
realize uma enquete entre
os funcionários, acerca dos
dois períodos de trabalho.

A.Z.

HORÁRIO 2
Os servidores não possuem,
realmente, nenhum valor
para os órgãos públicos. A
nova mudança no horário
de atendimento do judici-

ário revela que os interes-
ses dos servidores nunca
são levados em conta pelo
CNJ. Sinto-me ultrajada e
desvalorizada. Sinto-me
excluída dos interesses que
movem a nação. Observan-
do a opinião dos demais
colegas de trabalho, sinto
que sensação de indigna-
ção é a tônica que moverá
os trabalhadores do judici-
ário nesse dia!

C.B.N.

HORÁRIO 3
Agora os servidores vão fi-
car ao bel prazer de TJ,
CNJ, OAB. De mês em
mês muda-se o horário!
Dei cheques até dezembro
na minha pós e já fui in-
formada que não há re-
embolso. Tenho duas co-
legas que dispensaram as
empregadas e babás pra
economizar ficando com os
filhos no período da ma-
nhã. Afora outras inúme-
ras situações peculiares de
cada um. O servidor não
é escravo do Judiciário,
ele tem família também!
Com essa alteração, é
bom que venha um bom
reajuste. Aliás, o Sindica-
to deve impor ao TJ que o
novo horário só será im-
plantado quando o reajus-
te aparecer na folha.

P.E.



3

REUNIÃO Sindijus-PR levou as reivindicações dos servidores ao presidente do TJ

Março de 2011

Primeira reunião entre o Sindijus-PR e o presidente Miguel Kfouri
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iretores do SindijusPR, repre
sentantes do Extrajudicial, SAIJ
e oficiais de Justiça se reuniram

com o presidente Miguel Kfouri Neto para
apresentar a pauta de reinvidicações da
categoria.

O presidente iniciou a reunião dizen
do que valorizará o servidor sempre, e
que a administração está estudando pro
posta de criar um auxílio saúde para os
servidores, o qual seria parecido com o
auxílio alimentação, através do repasse
de um valor fixo por faixa etária para o
servidor e seu cônjuge.

Entre os assuntos em destaque, Kfouri
garantiu que dará prioridade para resolver
a situação dos aposentados do Extrajudicial,
e que a respeito dos Oficiais de Justiça pre
cisa sim ser feito algo, pediu tempo para
verificar o assunto, acatando as propostas
apresentadas pela Assojepar.

Em relação ao pagamento da URV às
pensionistas, o presidente do Tribunal
disse vai fazer contato com a Paranaprevi
dência, para resolver as dúvidas que ain
da existem em relação ao seguimento do
pagamento.

No que diz respeito à jornada de
trabalho dos servidores, afirmou que
está mantida, o turno continua no pe

ríodo das 12 às 19 horas, e será ampla
mente divulgado na imprensa. Já quan
to à reposição da inflação, está tudo
certo, pois está no orçamento e será
respeitada a reposição na data base, em
maio.

Outra reivindicação bastante espera
da pelos servidores é em relação a
contratação de analistas e técnicos, Kfouri
afirmou que nos próximos dias serão con
tratados mais 100 novos servidores.

O SindijusPR também alertou sobre
a situação da relotação – permuta e que
seja  regulamentada, pois explicando que
existem maridos e esposas que trabalham
em cidades diferentes, prejudicando as
sim, o seu desempenho. Para o presiden
te, isto tem que ser resolvido e prome
teu solução rápida. “Isso acaba afetando
o Tribunal, porque o servidor não traba
lha satisfeito”, ressalta.

Com relação ao SAIJ, o presidente des
tacou que tem conhecimento da situa
ção e considera injusto o tratamento, mas
a posição do STF é contrária ao reenqua
dramento, e o Órgão Especial segue com
este entendimento. Mas, autorizou que
seja reaberto o diálogo com a adminis
tração, via SindijusPR e Juiz Auxiliar da
presidência.

No mês de março, o Sindijus-
PR em reunião realizada com o
presidente do Tribunal de Justi-
ça, Miguel Kfouri, foi nomeado
como interlocutor do TJ com o
Sindicato, o juiz auxiliar da Presi-
dência Frederico Mendes Júnior.
Desde então, o Sindijus-PR vem
realizando vários encontros com
o juiz para apresentar as reivin-
dicações da categoria.

Vários assuntos de interesse
dos servidores foram abordados.
O primordial vem sendo o rea-
juste dos aposentados do Foro
Extrajudicial, que o juiz auxiliar
Frederico informou que o pedi-
do encaminhado pelo Sindijus-PR
encontra-se no Departamento
Econômico e Financeiro, com a
determinação do presidente de
prioridade. “O presidente Kfouri
agilizará o andamento para que
seja corrigida essa injustiça”,
ressaltou Frederico.

A respeito das relotações, o
Sindijus-PR deve encaminhar as
informações que vem recolhen-
do dos servidores à administra-
ção do Poder Judiciário. Sendo
assim, Frederico disse que os
casos serão resolvidos no menor
espaço de tempo possível. E de
acordo com a nova Lei do Plano
de Cargos e Salários (PCS), os
técnicos de Secretaria podem as-
sumir a Direção das novas Se-
cretarias, porém, não podem ser
designados como Supervisores.
Mas segundo o juiz auxiliar, essa
é uma questão de interpretação
da lei e a administração vai re-
solver a questão imediatamen-

te.
Outro assunto fundamental

envolve a Paranaprevidência, e
Frederico disse que o presiden-
te Kfouri está analisando a si-
tuação dos servidores vinculados
à Instituição Previdenciária e,
que a intenção da administra-
ção é avaliar a possibilidade de
trazer os servidores de volta
para o TJ. Mas, isso ainda de-
pende de estudos.

E para ajudar a resolver o pro-
blema que os servidores vêm en-
frentando no SAS, será criada
uma comissão que irá se reunir
nos próximos dias, com a parti-
cipação do Sindijus-PR, para re-
alizar estudos que viabilize o “au-
xílio-saúde” até o final de maio.
Frederico afirmou que “esta é
uma solução e faremos o possí-
vel para torná-la realidade”.

Na última reunião realizada
com o juiz auxiliar, foi abordado
sobre a folha de pagamento do
TJ ser vinculada a uma empresa
financeira. Para isso, determinou
a formação de uma comissão, da
qual o Sindijus-PR faz parte, com
o diretor David Machado. E apro-
veitando a oportunidade, o
Sindijus-PR informou sobre as
condições de trabalho dos ofici-
ais de Justiça da Comarca de Pon-
ta Grossa, onde 15 servidores
prestam serviços nos 14 cartóri-
os. O excesso de trabalho está
prejudicando a prestação jurisdi-
cional, além de trazer sérios pro-
blemas de saúde aos funcionári-
os. Foram pedidas providências
imediatas ao juiz auxiliar.
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PAUTA

1. Garantir o pagamento dos reajustes e URV aos
aposentados do Extrajudicial;

2. Reenquadramento do SAIJ;

3. Restabelecer a gratificação do Risco de Vida para
o foro judicial e SAIJ;

4. Elaboração de um Plano de Carreiras para todos
os servidores, corrigir as lacunas do PCs;

5. Garantir a progressão dos Aux. Adm.

6. Igualdade de tratamento entre os servidores de
1º. E 2º. Graus;

7. Exigir a contratação de mais servidores aprova-
dos em concursos;

8. Garantir a segurança jurídica aos técnicos desig-
nados p/cumprir mandados;

9. Conquistar o auxílio saúde e vale transporte;

10. Incorporação da GAJ;

11. Regulamentação da relotação, permuta e dispo-
sição dos servidores; garantir a publicação de edital
para suprir vagas, antes da contratação de novos;

12. Regulamentar a GIQF;

13. Estender o auxílio alimentação aos aposenta-
dos;

14. Garantir a implantação da GAE aos oficiais de
justiça.

Plano de lutas aprovado na 14ª Plenária
Estadual dos Servidores do Poder Judiciário

Grande participação dos servidores durante a plenária

14ª Plenária Estadual dos Servi
dores do Poder Judiciário do
Paraná, que aconteceu no mês de

março, em Curitiba, definiu o plano de
luta para conquistar as reivindicações dos
servidores neste ano. Com a participa
ção da juventude, o ânimo do encontro
foi mais dinâmico e inovador, na qual
surgiram várias idéias e alternativas. “Os
novos servidores são a renovação neces
sária para a categoria. Novas idéias e âni
mos são fundamentais para as novas lu
tas que o SindijusPR e os servidores te
rão em 2011, assim, devemos seguir for
te  e unidos”, ressalta o assessor de pla
nejamento do SindijusPR, Albino
Fogassa.

Aconteceram várias palestras e deba
tes, uma delas referente ao Plano de
Cargos e Salários (PCS), na qual o advo
gado Ludimar Rafanhim, abordou a atu
al situação do PCS, explicou o que deve
ser mudado. Na sequência houve traba
lhos em grupos para mostrar a opinião
dos servidores na construção do Plano
de Luta e Sindical. “A formação sindical
é necessária, com ela sabemos argumen
tar o porquê das nossas lutas, demons
trando assim, que lutamos por um ideal,
pois conhecemos o caminho que deve
mos tomar”, enfatiza o coordenadorge
ral do SindijusPR, José Roberto. Para ele,
sa formação acontece nesses encontros,
com palestras que fortalecem mais os ser

vidores, enriquecendo o nosso conheci
mento.

Encerrando a 14ª Plenária, foram
aprovadas as mobilizações pela PEC 190,
SAIJ, Oficiais de Justiça, Extrajudiciais,
risco de vida, relotação, SAS – auxílio
saúde, resumindo, campanhas pela va
lorização dos servidores do Poder Judici
ário do Paraná, tudo retirado dos traba
lhos apresentados. “O encontro é muito
importante, porque podemos dar opini
ões e ajudar o SindijusPR a criar plano
de ação. Devemos pensar que somos to
dos iguais, a categoria deve definir as rei
vindicações, e isso, a Plenária ajuda a
resolver”, completa Orlando André, ser
vidor da comarca de Palmas.

SITUAÇÃO ECONÔMICA DO TJ
O economista do Dieese, Cid Cordei

ro, palestrou sobre a situação econômica
do Tribunal de Justiça e do Estado do
Paraná, dizendo que os servidores de
vem explorar mais o TJ, porque atualmen
te estamos num momento ideal, no qual
o TJ tem margem para atender as reivin
dicações da categoria. A palestra colabo
rou para que os servidores definissem um
rumo para as campanhas do Sindicato e
o Plano de Luta e Ação Sindical.

SAS
Convidado pela direção do Sindijus

PR, o superintendente do Departamen

de Reivindicações será entregue ao TJ na data base em maio
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URV PENSIONISTAS

Março de 2011

O Sindijus-PR esteve na Paranaprevidência, na qual foi
informado de que o parecer pronto, mas sem data marcada
para apresentar. Mas, segundo informações, o estudo su-
gere uma consulta à Procuradoria Geral do Estado (PGE) e
à Secretaria de Estado da Administração e Previdência
(SEAP) para dizer de quem é a responsabilidade pelo pa-
gamento da URV. Por isso, o Sindicato está pedindo cópias
de todos os protocolos feitos ao Paranaprevidência, bem
como, o parecer conclusivo elaborado pela assessoria ju-
rídica da Paranaprevidência para que, possa tomar as
medidas legais cabíveis em defesa dos aposentados e pen-
sionistas.

Diretores do Sindijus-PR e representantes dos aposentados
do Extrajudicial se reuniram com o juiz auxiliar da Presi-
dência do TJ, Frederico Mendes Júnior, para dar continui-
dade às negociações para pagamento dos reajustes dos
aposentados. O foco da discussão foi em relação à recom-
posição salarial e incorporação da URV. Frederico mostrou-
se preocupado com a situação e disse que vai fazer o possí-
vel para resolver. Garantiu ainda que, nos próximos dias
deve apresentar uma resposta. “Este assunto é absoluta-
mente prioritário, farei o possível para apresentar uma
solução ao presidente, para que seja encontrada uma saída
rápida”, completou Frederico. 

O Sindijus-PR encaminhou o pedido administrativo ao TJ,
para que seja reconhecido o desempenho de atividade de
nível superior às profissionais do SAIJ. O presidente do TJ
diz que a situação das profissionais do SAIJ é injusta. As-
sim, autorizou a reabertura do diálogo entre a administra-
ção e o Sindijus-PR, por meio do juiz auxiliar da Presidên-
cia, Frederico Mendes Júnior. “Há mais de 20 anos exer-
cem atividades de nível superior, mas não são reconheci-
das pela administração”, explica o coordenador-geral do
Sindijus-PR, José Roberto. Frederico disse que o diálogo
foi reaberto e a intenção da administração é buscar uma
solução rápida para a situação.

O Sindijus-PR alerta os servidores que necessitam de
relotação, permuta ou que estão a disposição, maridos e
esposas  trabalham em cidades diferentes, e também os
novos servidores que residem em uma comarca e traba-
lham em outra,  a entrarem em contato com o Sindicato
por e-mail para jennifer@sindijuspr.org.br, com o nome
do servidor, matrícula, comarca, destino e motivo. Pois,
em reunião com o presidente do TJ, o Sindijus-PR apre-
sentou este problema. Kfouri pediu que fosse feito um le-
vantamento de quantos servidores estão nesta situação,
para que a Administração possa resolver. Para o presiden-
te, este problema tem ser resolvido rápido. “Isso acaba
afetando o TJ, porque o servidor não trabalha satisfeito”,
ressaltou.

EXTRAJUDICIAL

SAIJ

RELOTAÇÃO DE SERVIDORES

to de Assistência à Saúde do Es
tado (DAS), José Fernando
Macedo, explicou aos servidores
a real situação do Sistema de
Atendimento à Saúde (SAS), que
é uma vergonha. “Hoje o SUS é
melhor que o SAS”, enfatiza
Macedo. Disse ainda, que é ser
vidor público e que lembra com
saudosismo do IPESaúde.

De acordo com ele, o atual
governo está “imbuído da inten
ção de mudar o SAS”, e desta
cou que o novo modelo preci
sará levar em consideração “a
satisfação do servidor”. “Um
exemplo é se o servidor tem um
problema sério de saúde, e pre

cisa urgentemente fazer uma
consulta, ele só consegue depois
de 30 dias, podendo agravar a
situação ainda mais, e quem
sabe chegar até o falecimento”,
cita Macedo. Por isso que para
ele, o SAS tem que ser mudado
o mais rápido possível.

ASSEMBLEIA

Após o encerramento da Ple
nária, aconteceu a Assembleia
Geral, na qual foram debatidas
as propostas de lutas para 2011
e cerca de 100 servidores apro
varam. Para a servidora Lourdes
dos Santos da Comarca de Lon
drina, finalmente estamos falan

do a mesma língua, agora sim,
temos suporte para juntos irmos
lutar pelos nossos direitos.

CARTILHA EM HOMENAGEM

ÀS MULHERES

No final do primeiro dia da
14ª Plenária, o SindijusPR lan
çou a cartilha “100 anos do Dia
Internacional da Mulher”, que
mostra toda a trajetória da luta
das mulheres desde o século 19.
Realizada em parceria com o
Núcleo Piratininga de Comuni
cação, responsável por toda a
pesquisa, o SindijusPR distribui
rá a cartilha às servidoras do Po
der Judiciário.

Trabalhos em grupo definiram as reivindicações dos servidores

Descontração durante o lançamento da cartilha das mulheres



6

HORÁRIO afinal, qual está valendo?

Março de 2011

DIREITO À COMUNICAÇÃO

MANIFESTAÇÃO PELA SECRETARIA DA MULHER

decisão do Conselho
Nacional de Justiça
(CNJ), determinando

que os tribunais do país devem
ter expediente das 09 às 18 ho
ras, no mínimo,  pegou os ser
vidores do Judiciário parana
ense de surpresa.

No final de 2010, o Tribu
nal de Justiça do Paraná, aten
dendo a uma determinação do
CNJ, (Res.88) alterou o horá
rio de expediente para 07 ho
ras, cuja lei entrou em vigor
em fevereiro. O horário de
atendimento ao público pas

sou a ser das 12 às 18 horas,
com mais uma hora de expe
diente interno.Agora surge
uma nova determinação do
próprio CNJ, alterando nova
mente os horários, os trabalha
dores não sabem mais o que é
preciso cumprir quando che
gam as resoluções do Conse
lho.

Entidades de classe, como a
Federação dos Servidores da
Justiça Federal e dos Trabalha
dores na Justiça nos Estados e a
Associação dos Magistrados Bra
sileiros se manifestaram contrá
rias à nova resolução do CNJ.

“O CNJ deveria analisar melhor
as situações antes de decidir,
para que não transpareça que
eles, na verdade, não têm cer
teza do que estão fazendo”,
declara José Roberto.

O certo é que, agora, os ser
vidores modificaram toda a sua
vida para atender a primeira de
terminação. “O CNJ precisa ter
mais sensibilidade com os tra
balhadores. Em menos de um
ano já mudou duas vezes o ho
rário. Essa indefinição causa in
segurança aos servidores que
não sabem se terão suas vidas

transformadas novamente”, re
clama o coordenadorgeral do
SindijusPR, José Roberto Perei
ra, lembrando que os trabalha
dores mudaram faculdades de
turno, creches e escolas dos fi
lhos para se adequarem a deter
minação.

Ele recorda ainda de toda
a discussão à época da fixação
do expediente. Segundo José
Roberto, o próprio CNJ reco
nheceu que os tribunais têm
autonomia administrativa para
fixar o expediente das varas e
fóruns. Os conselheiros reafir
maram que os tribunais podem

modificar seus horários sem
restrições. “Onde foi parar
este entendimento?”, questio
na José Roberto.

No Paraná, o Tribunal de
Justiça chegou a utilizar en
quetes feitas pelo SindijusPR
e pela Associação dos Magistra
dos, que indicavam a preferên
cia pelo horário ininterrupto.
Pelo site do Sindicato, mais de
80% dos servidores votaram
para garantir o horário em vi
gor, das 12 às 19 horas. “O Ju
diciário envolve diversas vidas.
Não pode o CNJ, da noite para

o dia exigir  nova altera
ção”, finaliza.

No entendimento do
SindijusPR, a jornada dos
servidores deveria ser de 6
horas de trabalho, dois tur
nos,  com um horário de
atendimento ao público de

12 horas, isso garantiria a po
pulação o direito de um perío
do maior de acesso à Justiça.
Mas esse processo deve ser
acompanhado de um planeja
mento dos tribunais, com a
contratação de mais servidores
e uma sensível melhora da es
trutura, e não, simplesmente
exigir ainda mais dos atuais tra
balhadores que já estão sobre
carregados.

Por fim, o Sindicato é contra
o aumento da jornada para os
trabalhadores e defende que ela
seja de, no máximo 7 horas de
trabalho.

O próprio conselho reconheceu que os tribunais têm autonomia para
fixar o expediente das varas e fóruns. Os conselheiros reafirmaram
que os tribunais podem modificar seus horários sem restrições

Os movimentos feministas do Paraná e o Coletivo de
Mulheres da CUT realizaram no dia 29 de março uma
manifestação em frente à Assembleia Legislativa, para
exigir a criação da Secretaria Estadual de Políticas
para Mulheres. 
Além de exigir a Secretaria de Mulheres, o movimen-
to vai retaliar a proposta do governo Beto Richa de
criar uma Secretaria da Família, o que, segundo o
Executivo Estadual, contemplaria as demandas das
mulheres. Os movimentos não concordam com tal
posicionamento e vão tornar pública a luta por políti-
cas para as mulheres, requerendo igualdade.

No dia 19 de abril, será lançada, na Câmara dos De-
putados, a Frente Parlamentar pela Liberdade de Ex-
pressão e pelo Direito à Comunicação com Participa-
ção Popular, a Frentecom. A cerimônia de lançamen-
to começa às 14h, no auditório Nereu Ramos.
A Frentecom será um importante espaço de debate
em que a sociedade civil terá a voz ampliada na de-
fesa da liberdade de expressão e do direito à comu-
nicação. E o ano de 2011 será decisivo para o debate
sobre comunicação. O Ministério das Comunicações
deve enviar ao Congresso uma proposta de novo marco
regulatório da radiodifusão. Além disso, estão em dis-
cussão o Plano Nacional de Banda Larga (PNBL), que
pretende massificar o acesso a internet.



7

9º CONGRESSO acontece nos dias 29 e 30 de abril e 1º de maio

Março de 2011

Dia 29 de abril
09 horas – Abertura e leitura do regimento interno
09h15 - Administração do TJ-PR e a Justiça de 1º grau
              Palestrante: Frederico Mendes Júnior, juiz
auxiliar da Presidência do TJ-PR
10 horas – Realidade da Justiça de 1º grau
                 Palestrante: José Otávio Padilha, assessor
jurídico do TJ-PR
11 horas- Debate
12 horas- Almoço
13h30 – CNJ como Instituição de controle das atividades
administrativas dos Tribunais e dos trabalhadores

   Palestrante: Francisco Rossal de Araújo, juiz do
TRT 4ª Região
14h30 – Debate
15h30 – Trabalho em grupo
17h30 – Encerramento dos trabalhos em grupo
19 horas – Jantar
20 horas – Sociedade 20 por 80

       Palestrante: Selina Dal Moro, mestre e pesqui-
sadora em Educação (UPF)
21 horas – Grupo Teatral
21h30 – O Judiciário na visão dos movimentos sociais e
entidades de classe
             Análise: Coordenação dos Movimentos Sociais e
Entidades de Classe

Dia 30 de abril
09 horas – Cenário Internacional, Nacional e Estadual
10h30 – PEC 190 prós e contras: o que fazer para aprova-
ção diante do atual Congresso Nacional
             Palestrante: Marcos Verlaine, assessor do diap
12 horas – Almoço
13h30 – Negociação Coletiva dos Servidores Públicos e
Direito de Greve
             Palestrantes: Ludimar Rafahim, advogado do
Sindijus-PR, e Luiz Alberto de Vargas, desembargador
Federal do TRT 4ª Região
15 horas – Leitura e discussão das teses em grupos
17h30 – Início do reembolso aos filiados
18h00 – Lazer, atividades esportivas, confraternização,
música ao vivo

Dia 01 de maio
09 horas – Plenária para conclusão dos trabalhos em grupo
10h30 – Primeira chamada para Assembleia Geral Extraor-
dinária
11 horas – Segunda chamada para Assembleia geral
Extraordinária
12 horas – Encerramento das atividades do 9º Conseju
12h30 – Almoço

ma nova ordem que se dá
pela concentração de
renda, da riqueza e do

poder, pela destruição dos Esta
dos Nacionais, de povos e cultu
ras através da imposição do pen
samento único e, de um único
mercado. Nova ordem em que os
Governos Nacionais são tratados
como meros administradores do
mercado. Em que o que conta é
o programa econômico.

Em meados da década de
90, autoridades políticas e eco

nômicas de destaque mundial,
intitulandose construtores de
uma nova ordem social, reuni
ramse nos Estados Unidos para
debater e traçar os caminhos fu
turos da humanidade.  Sentin
dose na condição de estrelas
globais, essas pragmáticas elites
passaram a trabalhar a partir do
pressuposto de que “governos e
suas normas trabalhistas já teri
am perdido qualquer significa
do”.

No desenvolvimento dos tra
balhos, resumiram o futuro da
humanidade em um par de nú

meros e num neologismo: 20
por 80 e entretenimento. O que
vale dizer: 20% da população em
condições de trabalhar no sécu
lo XXI bastaria para manter o rit
mo da economia mundial. Re
petirseá, por ventura, a velha
política romana para o controle
da plebe: “Pão e circo”? Os fatos
e os números, porém, indicam
que “a nova ordem moderna”
adotará o lema “Mais circo que

pão”.
E o resto? Os 80% ficarão sem

emprego? Para aqueles senhores
a “visão de inimagináveis mas
sas de desempregados foi enca
rada com naturalidade” No en
cerramento da reunião, instalou
se a firme convicção de que na
nova ordem mundial, não se
contaria com uma classe média
digna de nota e que a mistura
de diversão anestesiante, ali
mento suficiente e entreteni
mento poderiam manter satisfei
ta a vasta legião de frustrados e
excluídos. Será isto tudo um

exagero? Os números não men
tem.

Desde 1980 a distância en
tre o quinto mais rico e o quin
to mais pobre da população
mundial mais do que duplicou.
É neste contexto que se projeta
o 9º Conseju. E é devido à con
figuração dessa ambiência que
este evento do Sindijus é justi
ficável.

Na sociedade 20 por 80 que
Justiça faremos? Que sociedade
alternativa imaginamos? E, para

que ela se transforme em
realidade, que estratégi
as utilizaremos?

Com mais detalhes,
podese dizer que o 9o
Conseju  é proposto
como exigência de es
tudos e debates para
decifrar: as contradi
ções provocadas pelo
moderno sistema capi
talista, excludente e ge
rador de misér ia;  os
oráculos dos protago
nistas e sustentadores
do sistema neoliberal

que proclamam com viva voz
“o mercado é bom, a interfe
rência do Estado é que é
ruim”.

De modo específico, este
Congresso  se realizará com os
pés na realidade mais próxima
do 1º grau e com os olhos no
mundo, propõese a criar espa
çostempo para analisar as ques
tões específicas do cotidiano vi
vidas no local de trabalho, que
são ignoradas, levando à toma
da de atitudes concretas buscan
do a valorização e credibilidade
da Justiça.

De modo específico, este Congresso  se realizará com os pés na realidade mais próxima do 1º grau e com os olhos no mundo
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DETERMINAÇÃO do TJ prevê retorno de servidores ao 2º Grau

Março de 2011

Tribunal de Justiça indeferiu Mandado de Segurança.
Sindicato protocolou novo pedido administrativo

29 de abril

desembargador Idevan

Lopes indeferiu em mar

ço o Mandado de Segu

rança (nº 20110105990), ajuizado

pelo SindijusPR. O pedido pre

tendia barrar a determinação do

Tribunal de Justiça do Paraná (TJ)

que obrigava o retorno dos servi

dores da Secretaria à disposição

de locais de trabalho no Foro Ju

dicial. Apesar dessa decisão, o

SindijusPR continua na luta em

defesa desses servidores. 

Sendo assim, no início de

abril, os diretores do SindijusPR

David Machado e Rosanna Ventu

ra, acompanhados de vários servi

dores, se reuniram com o juiz au

xiliar da Presidência do TJ,

Frederico Mendes Júnior, para

discutir a situação dos servidores

que estão sendo chamados para

retornarem à Secretaria. Na

ocasião, foi indagado qual é a

determinação do Conselho Na

cional de Justiça (CNJ) que

pede o retorno dos servidores

que estão no 1º grau.

De acordo com as informa

ções, o presidente do TJ vai a

Brasília para discutir a situação

com o CNJ, pois ele tem afirmado

que sua prioridade é valorizar o

primeiro grau e assim, não justi

fica retirar servidores desse setor

para que eles voltem à Secretaria

do Tribunal. Frederico mostrou

interesse em ajudar a resolver a

situação para que eles continu

em trabalhando nos locais que

estão.

O SindijusPR deu entrada no

dia 4 de abril com novo pedido

administrativo, solicitando a per

manência dos servidores em suas

funções até que haja uma deter

minação expressa da Presidência.

Esse pedido enfatiza os outros pe

didos que o SindijusPR já ende

reçou ao TJ. Deste modo, os ser

vidores devem aguardar novas de

cisões em seus locais de trabalho

e comunicar ao SindijusPR qual

quer ocorrência nesse sentido.

Reunião com servidores das Varas de Menores Infratores

Pâmela Leony

Mais uma vitória da ca-
tegoria. No dia 07, o juiz
auxiliar da Presidência do
Tribunal de Justiça do
Paraná (TJ), Frederico
Mendes Júnior comunicou
ao coordenador do
Sindijus-PR, José Roberto
que finalmente, o proje-
to de lei que resolve em
caráter definitivo a situ-
ação dos aposentados do
Foro Extrajudicial será
encaminhado ao Órgão
Especial na sessão de se-
gunda-feira (11).

No projeto está previs-
to a implantação de todos
os reajustes salariais des-

pagamento, teremos que
negociar o remanescente
na continuidade.

O pres idente do TJ,
Miguel Kfouri, na primei-
ra reunião com o Sindijus-
PR no início de março, de-
clarou que iria dar priori-
dade a questão do Foro
Extrajudicial, por conside-
rar que houve uma injus-
tiça com os servidores com
idade avançada e que es-
tavam sem reajuste em
suas aposentadorias des-
de o ano de 2006. Até que
enfim a justiça foi feita.
Agora só faltam as Pensi-
onistas.

de 2006, que foram 3,14%
(de 2006), 4,46% (de
2007), 5,9% (de 2008) e
7,07% (de 2009 e parte de

2010), e ainda a incorpo-
ração dos 11,98% da URV.
Quanto aos atrasados no
momento não é possível o

Pâmela Leony
Começa o 9º Congresso
dos Servidores do Poder
Judiciário do Estado do
Paraná. Atividade vai
até o dia 1º de maio e
acontece na Associação
Banestado em Praia de
Leste, em Pontal do
Paraná. Neste ano, o
Conseju vai discutir qual
a justiça que faremos.
Palestrantes e movi-
mentos sociais farão
análise da atuação do
Judiciário brasileiro. As
inscrições vão até o dia
25 de abril para os de-
legados eleitos nos seus
locais de trabalho ou
comarcas.

19 de abril
Será lançada, na Câ-
mara dos Deputados, a
Frente  Parlamentar
pela Liberdade de Ex-
pressão e pelo Direito
à Comunicação com
Participação Popular, a
Frentecom. A cerimô-
nia de lançamento co-
meça às 14h, no audi-
tório Nereu Ramos.

27 de abril
Inícia a greve dos juízes
federais. Os magistra-
dos exigem um reajus-
te salarial de 14,79%,
que tramita no Con-
gresso Nacional. O pro-
jeto prevê o reajuste
dos ministros do Supre-
mo Tribunal Federal
(STF) dos atuais R$
26.723 para R$ 30.675.

11 de abril
Órgão Especial do TJ
analisa o projeto de lei
que reajusta os venci-
mentos dos aposentados
do Foro Extrajudicial.
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