
Jornal do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Paraná • Ano XVII • nº 312 • Maio de 2008

A
rq

uivo S
ind

ijus-P
R

Resposta ent regue ao CNJ, diz que o Tribunal reconheceu o direito dos servidores à URV
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Ficou aprovada a realização de um novo encontro em Maringá

Conselho Nacional de Justiça já
recebeu a resposta do Tribunal
de Justiça no pedido da URV. No

dia 2 de abril passado, foi protocolado o
pedido de providências do Sindijus-PR
e da Assojepar (Associação dos Oficiais de
Justiça).
O Tribunal reconheceu que pagou, em
1998, a URV aos magistrados. Diz ainda
que reconhece administrativamente o di-

reito dos servidores ao índice de 11,98%.
O TJ, no entanto tenta confundir os con-

selheiros do CNJ. Inclui em suas informa-
ções reajustes concedidos em virtude de
decisões judiciais.

O departamento jurídico do Sindijus-PR
já fez pedido de audiência com o conselhei-
ro-relator, objetivando apresentar as contra-
razões das informações prestadas pelo TJ.
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OPINIÃO

s servidores já paralisa-
ram quase duas dezenas
de comarcas. Lutam

pelo pagamento da URV. Pedem
também a contratação de pessoal
e a aprovação do Plano de Car-
reira. O movimento tem recebi-
do apoio da imprensa do Paraná.
Rádios, jornais e televisão vêm
dando cobertura aos atos. A cate-
goria decidiu intensificar a luta.

Para aumentar as mobiliza-
ções, foi aprovada na Assembleia
Geral de 25 de abril, a venda de
uma parte do precatório do Sin-
dicato. Vai reforçar o caixa da En-
tidade. Outras campanhas estão
sendo analisadas pela diretoria do
Sindicato e pelo comando de mo-
bilizações. Uma denúncia contra
o Tribunal de Justiça foi proto-
colada em 2 de abril no CNJ. Os
autores são o Sindijus-PR e a
Assojepar. A administração do
Tribunal foi notificada pelo Con-
selho para prestar informações.
No último dia 26 o TJ enviou suas
respostas. Nelas o Tribunal distor-
ce os fatos. Enumera supostos re-

ajustes concedidos aos servidores.
O Sindijus-PR destaca os 17,08%
concedidos em janeiro de 1996 e
os 53,06% em junho de 2002. O
primeiro foi uma decisão em man-
dado de segurança, conquistada
pelo Sindijus-PR no Supremo Tri-
bunal Federal. O segundo foi uma
decisão final numa ação judicial
que durou 10 anos. O réu só re-
conheceu a derrota quando não
teve mais saída. A resposta veio
do mesmo STF, que determinou
a correção salarial dos servidores
e gerou também o precatório que
todos conhecem. Não foram rea-
justes salariais concedidos pelo
Tribunal de Justiça. Foram deci-
sões judiciais condenando o Esta-
do do Paraná e o Tribunal de Jus-
tiça a pagarem o que deviam. Fo-
ram condenados por descumprir
a Constituição Federal, que ti-
nham a obrigação de cumprir.

Na resposta que o TJ prestou
ao Conselho Nacional de Justiça,
vale destacar trechos que confir-
mam o que o Sindijus-PR já diz
há muito tempo. O TJ reconheceu

o direito dos servidores à URV
e confessa que fez o pagamento
aos magistrados. O que está no do-
cumento do Tribunal de Justiça? 
Diz o seguinte: “Ressalte-se, ...,
que apesar de reconhecido admi-
nistrativamente o direito dos ser-
vidores à recomposição salarial da
URV” e continua se defendendo
quando alega não ter recursos.

Quanto ao pagamento da URV
aos magistrados, o documento diz
o que segue: “Informo, por fim,
que os membros integrantes da
magistratura do Paraná tiveram,
efetivamente, deferida a implan-
tação na folha de pagamento do
percentual de 11,98%, por deci-
são do Órgão Especial datado de
13 de março de 1998”.

Perguntamos, qual é o
percentual da URV? Não é o índi-
ce de 11,98%? Portanto, pelo di-
reito de igualdade, a categoria já
decidiu que não aceita outra saí-
da para a questão. Exige o mesmo
tratamento dado aos magistrados.
Sem meias verdades, espera mais
do que bom senso. Exige justiça.

Os servidores da Comarca
de Maringá enviaram um
abaixo assinado,  em for-
ma de car t a aber t a, a
desembargadores e j uízes
auxil iares da Presidência
do Tribunal de Just iça. No
document o pedem o pa-
gamento da URV. Segundo
Marcelo de Oliveira, lide-
rança em Maringá, prat i-
camente todos os servido-
res da comarca assinaram
pedindo a URV.  

CARTA ABERTA

Os servidores da Comarca
de Maringá vêm respeito-
sament e perant e Vossas
Excelências, expor e re-
querer o seguint e: Após
anos de negociações, ações
j udiciais, reuniões, estu-
dos, inclusive, com recur-
sos que chegaram at é o
Superior Tribunal de Just i-
ça, e após reconhecimen-
to ao direito de pagamen-
to de verbas salariais, os
servidores encont ram-se,
desde muito com seus ven-
cimentos defasados.
Por conta disso, muitos dos
servidores encont ram-se
em sit uação de ext rema
gravidade financeira, pes-
soal, familiar, social, mui-
tos, com empréstimos ban-
cários com desconto em
folha de pagamento, cau-
sando prejuízo, sejam pe-
las mult iplicidades de pro-
blemas relat ivos às perdas
salariais que ano após ano,
prosseguem sem solução.
Citamos como exemplo a
diferença na conversão da

moeda da URV para real,
isso no ano de 1994, que
até a presente data não
foi repassada as folha de
pagament o dos servido-
res, muito embora as no-
t ícias de que o t enham
sido aos magist rados e
servidores em out ras es-
feras.
A defasagem de nossos sa-
lários ult rapassa 100% do
valor atual. Senão vej a-
mos: URV = índice de
11,98; perdas salariais,
segundo cálculo do DIEESE
= 70%; mais ret roat ivos
pelo índice de 53%
A situação nossa é preocu-
pante e desestimulante, já
que parece que nossos su-
periores não demonstram
maior interesse pelo tema,
deixando de lado o fato da
nossa indispensável contri-
buição para o bom anda-
mento do Judiciário como
um todo.
Por todo o exposto, reque-
remos de Vossas Excelên-
cias, a urgente cont ribui-
ção, naquilo que couber a
cada um, para as devidas
correções salariais, com a
solução dos problemas
apresent ados, para que
todos os servidores possam
ter maior dignidade e mai-
or incentivo no compromis-
so com trabalho que lhes
está afeto.
A justiça é aquela que deve
estar presente em todas as
ações dos homens de bem.
Receberam a car t a os
desembargadores Vidal
Coelho, Leonardo Lustosa
e Miguel Kfouri Neto.

http://www.sindijuspr.com.br
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TJ DIZ ao Conselho que reconheceu o direito do servidores em receber a URV
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AÇÃO DE QUEM NÃO ASSINOU ACORDOS

Em reunião com o advogado do
Sindij us-PR, Daniel Godoy, direto-
res foram verif icar o andamento
do processo de execução dos ser-
vidores que não assinaram os
acordos. A assessoria j urídica in-
formou que o pedido de execução
dos créditos foi protocolado em
abril de 2007. Porém os autos prin-
cipais encontravam-se em Brasília,
no STJ, por solicitação do minis-
t ro Carvalhido. O Sindij us-PR foi
até o STJ para obter cópia do pro-
cesso e ent regou à assessoria j u-
rídica, que deu andamento ao fei-
t o.

Est amos aguardando a ci t a-
ção do Est ado do Paraná para
que se manifest e sobre os cál-
culos, e na sequência sej a ex-

pedido o precat ório para os ser-
vidores que não assinaram os
acordos. O período que está sen-
do execut ado vai de abr i l de
2000 a j unho de 2002.

QUEM ASSINOU

Conforme j á not iciamos nos
informativos do Sindijus-PR, o úl-
t imo recurso impet rado pelo Es-
t ado do Paraná foi indefer ido
pelo ministro Carvalhido, no iní-
cio dest e ano. No ent ant o, a
decisão ainda não foi publicada.
Estamos aguardando a publ ica-
ção e o t rânsit o em j ulgado da
deci são, par a que os aut os
retornem a 3ª Vara da Fazenda
Pública e tenha início a execu-
ção do crédit o remanescente.

Pedido foi protocolado no dia 2 de abril no CNJ

Sindijus-PR vai ao CNJ para questionar
resposta do Tribunal de Justiça
O Sindicato e a Assoj epar j á solicitaram audiência em Brasília com o conselheiro Técio Lins e Silva

Conselho Nacional de Justiça já
recebeu a resposta do Tribunal
de Justiça no pedido da URV. No

dia 2 de abril passado, foi protocolado o
pedido de providências do Sindijus-PR e
da Assojepar (Associação dos Oficiais de
Justiça). Os autores levaram farta docu-
mentação provando que os juízes do
Paraná já receberam a URV e que a atual
administração do TJ, em despacho do dia
13 de dezembro de 2007, reconhece que
os servidores também têm direito à
complementação salarial.

O TJ, no entanto,
em sua resposta, ten-
ta confundir os con-
selheiros do CNJ. In-
clui em suas infor-
mações reajustes con-
cedidos em virtude
de decisões judiciais
(como é o caso dos
53%). Os servidores estão lembrados de
que o reajuste foi concedido em virtude
de decisão do Supremo Tribunal Fede-
ral. O STF condenou o Estado do Paraná
porque a administração estadual tinha
descumprido a Constituição Federal. O
Tribunal, em sua resposta, faz parecer que
as atualizações salariais foram concedidas
pelo Tribunal de Justiça.

O Tribunal  informou ao CNJ que pa-
gou a URV à magistratura e reconhece que
assinou parecer elaborado por dois juízes
auxiliares da Presidência e que foi aceito
pelo chefe do poder em dezembro passa-
do. Nesse parecer, de 9 laudas, muito bem
fundamentado, há provas suficientes de que
os servidores têm direito a receber a URV.

“Agora Técio Lins e Silva já tem condi-
ções de levar para análise dos demais con-
selheiros o nosso pedido da URV”, afirma
José Roberto Pereira, coordenador-geral do

Sindijus-PR. “Mas queremos saber se o CNJ
vai acatar as informações prestadas pelo
Tribunal do Paraná”, concluiu José Roberto.

O departamento jurídico do Sindijus-
PR já fez pedido de audiência com o con-
selheiro-relator, objetivando apresentar as
contra-razões das informações prestadas
pelo TJ. É esperada a audiência para o iní-
cio de junho, quando diretores do Sindijus-
PR e da Assojepar estarão em Brasília para
rebater as informações prestadas pelo TJ-
PR. “Vamos tentar agilizar a análise da de-
núncia pelo plenário do Conselho. O Esta-

tuto do Idoso será ar-
gumento para apres-
sar a análise do pe-
dido, pois muitos
dos servidores que
serão beneficiados
pela URV têm mais
de 60 anos”, explica
José Roberto.

SUGESTÃO

O desembargador Antenor Demeterco
Júnior, do Tribunal de Justiça do Paraná,
preocupado com o impasse gerado pelo
não pagamento da URV aos servidores, en-
caminhou ofício ao CNJ, onde sugere que
seja nomeada comissão, integrada por re-
presentantes de ambas as partes, para que
se encontre uma solução para o problema.

José Roberto comemorou a iniciativa
do desembargador. Ele lembra que, ape-
sar da confiança que a categoria deposita
no CNJ, vai aguardar a decisão
mobilizada. Várias comarcas do interior já
fizeram paralisação de uma hora por dia.
Os Trabalhadores querem conscientizar a
população da injustiça praticada pelo TJ
em relação ao direito dos servidores. Di-
reito reconhecido e não cumprido pela
administração.

Tribunal reconheceu
que a magistratura já

recebeu a URV
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Mobilizações dos servidores pela
URV agitam o interior do Estado

Maio de 2008

CATEGORIA quer o pagamento do índice de 11,98%, reconhecido pelo Tribunal de Justiça

Comarcas de Santo Antonio da Platina, Foz do Iguaçu, Cascavel, Toledo, Francisco Beltrão, Cianorte, Umuarama,
Palot ina, Assis Chateaubriand, foram algumas que f izeram paralisações

Servidores pararam uma hora em frente ao fórum Em Toledo, todos os servidores foram para frente do Fórum

Aposentados também participaram das mobilizações

s mobilizações dos servidores
pela URV seguem atraindo cada
vez mais comarcas. O movimento

que iniciou em Francisco Beltrão e
Toledo já atingiu outras 15 cidades do
Paraná. Os servidores conseguiram cha-
mar a atenção da imprensa estadual que
vem fazendo uma grande cobertura das
mobilizações por onde elas passam. Rá-
dios, televisões e jornais tem exibido re-
portagens sobre a ação da categoria para
receber o índice de 11,98% da URV.

Os servidores, até agora, vêm pa-
rando uma hora em frente aos fóruns.
Vestidos com a camiseta da campanha
pela URV: “Direito Reconhecido, Com-
promisso Não Cumprido”, que é o mote
da campanha, onde faz alusão ao des-
pacho do presidente do TJ, que assi-
nou reconhecendo a URV, no entanto,

vem se negando a fazer o pagamento,
os servidores exibem adesivos, carta-
zes e faixas para chamar a atenção das
autoridades e da população que pro-
cura o Fórum para as reivindicações
dos trabalhadores.

CAMPANHA

Além destes materiais já usados pelos
servidores nas mobilizações, a direção do
Sindijus-PR estuda ampliar a divulgação
da luta da categoria. Exposição da cam-
panha em Outdoor na capital e nas mai-
ores cidades do interior está na pauta da
diretoria e do Comando de Mobilização.
“É uma forma de atingir a população
quanto as nossas reivindicações. A socie-
dade precisa saber como funciona a jus-
tiça no Paraná”, destaca o diretor do
Sindijus-PR, David Machado.

SANTO ANTONIO DA PLATINA

UMUARAMA

TOLEDO
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MOBILIZAÇÃO PELA JORNADA DE 40 HORAS

Reivindicações caminham
no Tribunal de Justiça

PAUTA de Reivindicações é discut ida com o presidente

Gustavo Henrique Vidal

diretoria do Sindijus-PR
segue negociando as
reivindicações dos ser-

vidores com a administração do
Tribunal de Justiça. No dia 20,
em reunião com a cúpula do TJ,
alguns itens da pauta foram en-
caminhados e o Sindicato bus-
cará as informações necessá-
rias para dar andamento às rei-
vindicações, como é caso do
risco de vida para os auxilia-
res administrativos.

O pedido feito ao Tribu-
nal pelo Sindijus-PR foi ne-
gado num primeiro momen-
to. O TJ diz que estes cargos
não dão direito à gratificação.
No entanto, o presidente
Vidal Coelho, após ouvir os ar-
gumentos dos diretores do Sin-
dicato sobre implantar o bene-
fício para os servidores que tra-
balham em local de risco, disse
que seria uma maneira de con-
templar esses servidores e veri-
ficará o que pode ser feito.

O diretores do Sindijus-PR le-
varam a bandeira do Plano de

Carreira ao presidente do TJ, no
sentindo de reabrir as negociações
para aprovar a proposta que foi
analisada pelo Órgão Especial em
2006. Vidal Coelho pediu que o
Sindicato leve a proposta para dis-
cutir com o desembargador Rogé-

rio Kanayama, que preside a Co-
missão do Plano de Carreira. Os
diretores solicitaram também, o
retorno de um representante da
categoria na comissão, para acom-
panhar os estudos que serão fei-
tos para a implantação do Plano
de Carreira.

Quanto ao projeto de lei que
cria o risco de vida para as pro-

fissionais do SAI, o presidente
destacou que precisa analisar as
emendas apresentadas pelo
Sindijus-PR para verificar com a
administração o que pode mu-
dar no projeto que está na Assem-
bléia Legislativa. “Gostaríamos
que a administração encampasse
as emendas ao projeto”, disse o
coordenador-geral do Sindijus-
PR, José Roberto Pereira. Neste
caso, as propostas também serão
debatidas com o desembargador
Kanayama, que elaborou o pro-
jeto que esta na Assembléia.

Quanto a Comissão Interna
de Prevenção de Acidentes, o
projeto de lei já está pronto e o
Sindijus-PR está buscando infor-
mações com o setor de Recur-
sos Humanos do TJ.

O presidente afirmou tam-
bém que o cargo de agente de
limpeza não pode ser, nova-
mente, incluído no quadro
do TJ, pois foi extinto. No en-
tanto, ele garantiu que as atu-
ais servidores não sofrerão
prejuízo com reajustes e pos-
síveis avaliações até a aposen-
tadoria, quando o cargo será
extinto. Vidal Coelho disse
que a terceirização das agen-
tes de limpeza foi assinada
por ele como governador em
exercício e serão contratadas

empresas para atender todas as
Comarcas.

Vidal Coelho liberou os ser-
vidores que irão participar do 8º
Congresso dos Servidores do
Poder Judiciário (Conseju) nos
dias 20, 21 e 22 de junho. Soli-
citou apenas a lista com os no-
mes para que seja feito o abono
da falta.

Tribunal estudará
conceder gratificações

para auxiliares
administrativos por

local de risco

Diretores do Sindijus-PR durante reunião com Vidal Coelho

Os trabalhadores paranaenses e sindicalistas de diversas
categorias atenderam à convocação das cent rais sindi-
cais CUT, CTB e FS e realizaram uma mobilização históri-
ca na quarta-feira, 28 de Maio – Dia Nacional de Lutas
pela Redução da Jornada de Trabalho, Sem Redução de
Salários e pela rat ificação das Convenções 151 e 158 da
Organização Internacional do Trabalho (OIT). A avaliação
dos coordenadores da manifestação aponta que cerca de
1 milhão de pessoas foram envolvidas diretamente com
as ações promovidas neste dia em todo estado. Cada
central sindical e sua militância estava com at ividades
em locais di f erent es, mas, ao f inal dos prot est os
“ madrugueiros” , todos se concentraram na Praça Afonso
Bot elho, mais conhecida como Praça do At l ét i co
Paranaense. Por volta das 10h30, cerca de dois mil traba-
lhadores saíram em passeata pelas ruas do cent ro da
cidade em direção à Praça Rui Barbosa. Com muitas fai-
xas, bandeiras e cartazes a favor da redução da j ornada
de t rabalho, a marcha ocupou todas as pistas das aveni-
das por onde passou, num trajeto de aproximadamente
1km. Segundo cálculo linear do Departamento Intersindical
de Estat íst ica e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese), se a
jornada de t rabalho for reduzida em 4 horas semanais,
seriam gerados cerca de 2,2 milhões de empregos em
todo país. No Paraná seriam 130 mil novos postos de
t rabalho, sendo 40 mil somente em Curit iba e Região
Metropolitana. Foi a part ir desse estudo que as centrais
tiraram o mote “ Reduzir a Jornada é Gerar Empregos!” .

ALTERAÇÃO NOS E-MAILS E SITE DO SINDICATO

G
ustavo H
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u
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O Sindijus-PR comunica aos seus filiados, entidades sindi-
cais, movimentos sociais e parceiros comerciais que seu
novo domínio, .org.br, no site e dos e-mails do Sindij us-
PR j á está funcionando. Portanto, a part ir de agora o
novo endereço do si t e é: www. sindi j uspr. org. br
Quanto aos e-mails ant igos, com extensão com.br, con-
t inuarão recebendo por um período, até serem subst itu-
ídos em definit ivo pelo novo endereço. A alteração faz
parte da mudança do site do Sindij us-PR que deverá ser
concluída em breve. O novo site estará mais arejado e
de fácil acesso às informações sobre o Sindicato.

http://www.sindijuspr.org.br


6

Lei que reajusta vencimentos
está na Assembléia

Maio de 2008

SEMINÁRIO DEBATE VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS

APOSENTADOS E PENSIONISTAS at ingidos pela EC 41

AUDIÊNCIA PÚBLICA NA ASSEMBLÉIA

Convênios
Dentista - Alber Formagio – 35% de desconto - 41 3282-5991
Despachante - Marcos Antonio de Camargo – 30% de desconto - 41 3253-1862
Odontologia - Ondonto Empresa convênio permanente direto com o Sindijus-PR

Tribunal de Justiça en-
caminhou, no dia 28, o
anteprojeto de lei que

dispõe sobre o reajuste dos
proventos de aposentadoria e dos
benefícios de pensão do Poder
Judiciário. O documento foi en-
tregue, pessoalmente pelo pre-
sidente em exercício do TJ,
desembargador Antônio Lopes de
Noronha ao presidente em exer-
cício do Legislativo, deputado
Antônio Anibelli.

A medida terá efeito financei-
ro a partir de 31 de março de 2004
e beneficia 28 servidores, aposen-
tados até 31 de dezembro de
2007. As despesas serão suporta-
das pelo Orçamento do Tribunal
de Justiça. Outros 43 servidores,
terão os gastos suportados pela
Paranaprevidência, da mesmo for-
ma que o pagamento das pensões.

A mensagem propõe reajuste
dos benefícios nos mesmos índi-
ces que serviram para o reajuste
dos servidores ativos do Poder Ju-
diciário, no período de abril de
2004 a abril de 2008. Os índices
aplicados refletiram a política de
manutenção do poder aquisitivo
mediante a reposição das perdas
inflacionárias ocorridas ao longo
do período. Os benefícios deve-
rão ser reajustados de forma pro-
porcional, a partir do mês da con-
cessão, conforme fixação de pro-
por-cionalidade contemplada em
Decreto Judiciário. O encaminha-
mento da proposta de anteproje-
to de lei à Assembléia Legislativa
foi aprovado pelo Órgão Especial
na sessão do dia 23 de maio.

Segundo David Machado, di-
retor do Sindijus-PR, com essa
medida  o Tribunal de Justiça

atende um dos ítens da Pauta
de Reivindicações. David diz
que a medida evita ajuiza-mento
de ações em favor dos prejudi-
cados, já que os servidores já
tinham enviado a documentação
à assessoria jurídica do Sindica-
to. “Foi uma medida sensata por
parte do Tribunal de Justiça e
uma vitória dos servidores”, ga-
rante David, completando que
uma ação judicial causa desgaste
muito grande aos servidores,
“principalmente em se tratando
de aposentados, quando muitos
já contam com idade avançada”.

O Sindijus-PR vai acompa-
nhar o andamento do projeto de
lei na AL e na sequência a san-
ção do governador, logo após será
concretizada a justiça com os ser-
vidores que aguardavam o reco-
nhecimento dos seus direitos.   

CÁLCULO DAS PENSIONISTAS ESTÁ PRONTO
O cálculo do precatório das pensionis-

t as sempre foi  uma das prioridades do
Sindij us-PR nesta gestão. Agora se torna
uma realidade para todas  as pensionis-
tas do Tribunal de Just iça. No início de
junho, a Paranaprevidência deve concluir
os t rabalhos de análise para a homologa-
ção dos cálculos.

José Robert o Perei ra, Coordenador
Geral do Sindij us-PR disse que, desde a
posse da atual gestão, a diretoria buscou
as informações necessárias para inst ruir
o processo e elaborar os cálculos. Depois
de reuniões com o president e do TJ,
desembargador Vidal Coelho, o Sindij us-
PR conseguiu que os cálculos fossem rea-
l i zados numa parcer ia i nédi t a ent re
o Paranaprevidência  e o   Departamento
Econômico e Financeiro do Tribunal de
Just iça, que ofereceu todo suporte com
as informações necessárias.

Para José Roberto, o f im dessa situa-
ção será um alívio para as pensionistas,
mas t ambém uma grande vit ória. “ São

anos de angúst ia à espera do cálculo.
Quando foi gerado o precatório dos servi-
dores, as pensionistas f icaram para t rás” ,
lembra.

Ele recorda, ainda, todos os contatos e
reuniões que foram realizadas em busca
das informações j unto ao TJ, Paranapre-
vidência, Celepar e Secretaria de  Admi-
nist ração e na Casa Civil. “ No começo t i-
vemos grandes dif iculdades em localizar
as informações necessárias. Faltavam al-
guns dados, que muitos diziam não saber
onde encont rar, mas com esforço fomos
montando o quebra-cabeça, lembra José
Roberto. Esse t rabalho não poderia ter f i-
cado para t raz. Foi uma grande inj ust iça
com as nossas pensionistas, que agora, será
reparada. Ainda temos um caminho a per-
correr até a expedição do precatório e a
inclusão no orçamento. Estamos correndo
cont ra o tempo. Na reunião do dia 20 de
maio, o presidente Vidal Coelho af irmou
que fará todo o possível para agil izar o
andamento do processo.

O mandat o da vereadora Professora Joset e promove
no dia 5 de j unho, o seminário “ Educação e violên-
cia: enf rent ando os desaf ios” . A at ividade ocorre em
dois t urnos no audi t ór io da Câmara Municipal de
Curit iba. O seminário t em por obj et ivo real izar uma
ref lexão sobre o t ema da violência, devido às dif icul-
dades que professores, alunos e servidores enf ren-
t am no dia-a-dia escolar.

No dia 10 de j unho, o mandat o do deput ado Tadeu
Veneri e o Sindicat o dos Trabalhadores dos Correios
real izam na Assembléia Legislat iva uma audiência pú-
bl ica para debat er a segurança nas agências dos Cor-
reios.  Veneri é aut or do proj et o de lei que t orna
obrigat ória a inst alação de port a elet rônica de segu-
rança nas agências onde funcionam os bancos pos-
t ais.  A audiência será real izada no plenarinho, a par-
t i r das 10 horas. O Banco Post al f oi cr iado com a
f inal idade de dar aos cidadãos acesso a bancos onde
não exist issem agências ou post os de serviço e passa-
ram a efet uar as mais variadas operações bancárias.
Por isso, t ornaram-se alvo de assal t os e roubos.  O
Sindicat o dos Trabalhadores nos Correios do Paraná
dist ribuiu um document o aos deput ados est aduais so-
l ici t ando a aprovação do proj et o.

SISMMAC REALIZA SEMINÁRIO
O Sindicat o dos Servidores do Magist ério Municipal de
Curi t iba (Sismmac) real izou Seminário sobre Condi-
ções de Trabalho na Rede Municipal de Ensino. O even-
t o ocorreu no dia 17 de maio,  no Hot el Caravel le em
Curit iba. O Sindij us-PR est eve present e.
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SERVIDORES analisaram as despesas do Sindicato na últ ima assembleia

O Conselho Fiscal do Sin-
dicat o dos Servidores do
Poder Judiciário do Est a-
do do Paraná – SINDIJUS/
PR procedeu anál ise das
cont as da ent idade relat i-
vas ao período de j aneiro
a dezembr o de 2006 e
após as ponderações ne-
cessárias j unt o a Di ret o-
ria Execut iva e consideran-
do o parecer dos audi t o-
res que apresent ou a se-
guint e conclusão:
Parecer dos Audi t ores In-
dependent es – “ 1) Exami-
namos o Balanço Pat rimo-
nial da Sindicat o dos Ser-
vidores do Poder Judiciá-
r io do Est ado do Paraná,
levant ado em 31 de de-
zembro de 2006 e a res-
pect iva Demonst ração de
Resul t ado do Exercício E.
referent e a Mut ações do
Pat r imônio Liquido e De-
monst rações de Origens e
Apl i cações de Recursos,
correspondent e ao Exercí-
cio f indo naquela dat a ela-
borados sob a responsabi-
l idade de sua administ ra-
ção será anal isada fut ura-
ment e, assim como anál i-
se da document ação com-
probat ória. Nossa respon-
sabil idade é a de expres-
sar uma opinião sobre o
balanço Pat rimonial e De-
monst ração do Resul t ado
do Exercíci o. 2) Nossos
exames foram conduzidos
de acordo com as normas
de Audit oria e compreen-
deram (a) Planej ament o
dos t rabalhos, consideran-
do a relevância dos saldos,
o volume de t ransações e

o si st ema cont ábi l e de
cont roles int ernos da en-
t idade, (b) a const at ação,
com base em t est es, das
evidências e dos regist ros
que suport am os valores e
as informações cont ábeis
divulgadas, (c) a aval iação
das prát icas e das est ima-
t i vas cont ábeis mais re-
pr esent at i vas adot adas
pela administ ração da en-
t i dade, bem como da
apresent ação das demons-
t rações cont ábeis t omadas
em conj unt o. 3) Em nossa
opinião, o Balanço Pat r i -
monial e a Demonst ração
do Resul t ado do Exercício,
referidas no primeiro pa-
rágrafo, represent am ade-
quadament e, em t odos os
aspect os relevant es, a po-
sição pat rimonial e f inan-
ceira do Sindicat o dos Ser-
vidores do Poder Judiciá-
r io do Est ado do Paraná
em 31 de dezembr o de
2006, de acordo com os
princípios fundament ais da
contabilidade. José Alfredo
Rodr i gues – CRC PR
031608/ 0-2” . Dest a f or -
ma, demonst rada a regu-
laridade e aplicação dos re-
cursos foi del iberado pela
aprovação das ref er i das
cont as.

O parecer foi assinado
no dia 9 de fevereiro pe-
l os consel hei r os: Paul o
Paul ino Rodrigues; Virginia
Mor aes Fr ei r e; Adr i ana
Mendes Pires de Campos;
Adivaldo Rosa; Rosana do
Rocio de Frei t as Diniz; e
Vaner Gal l i .

As contas do Sindijus-PR foram aprovadas no dia 21. A categoria deliberou ainda pela prestação das contas de 2007
na assembleia de encerramento do 8º Conseju, em junho
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PROFESSORA JOSETE FALA SOBRE A LEI DO ASSÉDIO MORAL

Escrivã cumpre mandados em
Joaquim Távora

ALÉM do excesso de serviço, servidora assume o papel de oficial de justiça

ão bastasse o excesso de
serviço nas comarcas e
a falta de servidores

para a execução do trabalho,
muitos vêm arrumando um jei-
to para que a justiça seja cum-
prida. Em Joaquim Távora, a es-
crivã obriga-se a suspender a ex-
pedição de mandados, para que
não acumule, ainda mais, quan-
do o único oficial de justiça tira
férias. Além disso, deixa o tra-
balho no cartório para cumprir
os mandados para que os pra-
zos das decisões judiciais não
sejam expirados.

“Todos os dias novos “jeiti-
nhos” de trabalhar são denuncia-
dos ao Sindicato. O Sindijus-PR
comunica os casos ao TJ e pede

pela contratação de mais servido-
res”, diz o coordenador-geral do
Sindicato, José Roberto Pereira.

Além do Cartório Criminal, a
escrivã acumula também o Fun-
do Rotativo, os Juizados Especi-
ais Cível e Criminal. Recente-
mente, a Corregedoria do Tribu-
nal de Justiça determinou que o
Juizado Especial Cível ficasse a
cargo do escrivania Cível. “No
entanto, o juiz não aceita a deci-
são da Corregedoria e exige que
a escrivã tome conta de tudo”,
conta José Roberto. Para ele, é
preciso que os juizes tenham bom
senso, “pois o trabalho em todo
o Estado está atrasado e aumen-
tando cada vez mais, sem contar
a falta de servidores”.

Prática presente nas esferas
de trabalho, incluindo o serviço
público, o assédio moral vem se
transformando em um dos prin-
cipais problemas que afetam os
t rabalhadores. Exposição dos
empregados a situações humi-
lhantes durante o trabalho, na
maioria das vezes ele é prat i-
cado pelas chefias sobre seus
subordinados. Atualmente, di-
versos estados e municípios
estudam a criação de leis para
combater o assédio moral no
serviço público.

Propost a semelhant e foi
aprovada no dia 26 de maio pela

Câmara Municipal
de Curitiba, regu-
l ament ando a
questão no funci-
onalismo público
da cidade. A pro-
post a at ende a
uma ant iga rei-
vindicação dos
sindicatos que re-
presentam a ca-
tegoria. Na entre-
vista a seguir, a

vereadora Professora Josete (PT)
comenta o projeto.

Consciência & Luta (CL) – O que
é classif icado como assédio
moral?
Professora Josete (Josete) – As
definições do que pode ser con-
siderado assédio moral é muito
ampla, já que a prática sempre
esteve presente nas relações de
trabalho. Isso se ampliou nas eco-
nomias capitalistas, quando co-
meçaram a ocorrer transforma-
ções no mundo do trabalho. Es-
sas mudanças chegaram ao Bra-
sil na década de 90, aumentan-

do o ritmo de trabalho e as pres-
sões sobre os trabalhadores. Com
tudo isso, consideramos como as-
sédio moral todo t ipo de ação,
gesto ou palavra que at inj a a
auto-estima e a segurança de um
indivíduo, fazendo com que ele
duvide de si e de sua competên-
cia, implicando em dano ao am-
biente de trabalho, à evolução da
carreira profissional ou à esta-
bilidade do vínculo empregatício
do funcionário.

CL – Que tipo de ações específi-
cas se encaixam nessa classifi-
cação?
Josete – No nosso projeto, enu-
meramos oito exemplos de ati-
tudes tomadas que podem pre-
judicar o trabalhador, configu-
rando assédio moral: marcar
tarefas com prazos impossíveis
de serem cumpridos; passar al-
guém de uma área de responsa-
bilidade para funções t riviais;
tomar crédito de idéias de ou-
tros; ignorar um funcionário só
se dirigindo a ele através de ter-
ceiros; sonegar informações de

forma insistente; espalhar ru-
mores maliciosos; criticar com
persistência; e subestimar es-
forços do servidor.

CL – Quais as punições previs-
tas na Lei para quem praticar
assédio moral?
Josete – O proj et o acresce
incisos e parágrafos a dois ar-
t igos do Estatuto do Servidor
Público Municipal. Um desses
art igos t rat a das punições,
que podem resultar até em sus-
pensão. A novidade é que cri-
amos a possibilidade de a pena
de suspensão ser convert ida
em freqüência a um programa
de aprimoramento e compor-
tamento funcional.

CL – A elaboração desse projeto
foi um pedido dos servidores?
Josete – É uma antiga reivindi-
cação dos servidores de Curi-
tiba. A proposta vem sendo co-
locada na pauta de reivindica-
ções nas negociações salariais
anuais, sem ter recebido qual-
quer resposta da prefeitura.

16 de junho

20 de junho

Acontece o 8º Congresso
dos Servidores (Conseju),
nos dias 20, 21 e 22 de
j unho no Seminário Ver-
bo Di vi no, em Pont a
Grossa. As teses poderão
ser entregues para publi-
cação at é o dia 30 de
maio. No dia 16 de j u-
nho encerra o prazo para
a eleição de delegados.

Prazo final para definir os
delegados que part icipa-
rão do 8º Congresso dos
Servidores, que aconte-
ce em Ponta Grossa.

4 de setembro

Acontece o 2º Encontro da
Profissionais do SAI. Todas
estão sendo convocadas
para o evento. O local ain-
da será definido.

6 de junho
Acontece em Guarapuava
o I Encontro Estadual dos
Of iciais de Just iça. Na
pauta do evento, os pro-
blemas que at ingem a
categoria. O evento co-
meça às 19 horas do dia
6 e termina às 16 horas
do dia 7 (sábado). O en-
contro será no Hotel Vale
do Jordão.

7 de junho
Acontece a segunda roda-
da da VI Taça Sindij us-PR
de Futsal. URV JÁ 11,98
enfrenta o Xerocão; Pro-
cessados cont ra 3ª VFP;
Unidos FC  X EMAP; Mons-
t ros enfrenta o Bojugas;
1ª VFP contra Pinhais e 2ª
Vara da Família X 2ª VFP.
Folga nest a rodada a
equipe da 10ª Sicredi.
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