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Palavra do Leitor

Richa ameaça cortar 234,4 milhões
do Judiciário

N

a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2017, encaminhada à Assembleia Legislativa
do Paraná (Alep) no dia 18 de abril, o
Executivo retira o Fundo de Participação
dos Estados (FPE) da base de cálculo do
porcentual constitucional obrigatório a
ser repassado aos outros poderes. Se for
aprovada, a medida manterá sob a caneta
do governador Beto Richa (PSDB) pelo
menos R$ 459 milhões no ano que vem.
A maior perda seria do Tribunal de
Justiça (TJ), a quem é reservado 9,5% do
orçamento paranaense. Sem o FPE na
base de cálculo, o órgão não receberia R$
234,4 milhões. E é justamente contra o
tribunal o maior embate do governo na
divisão dos recursos estaduais.
Em dezembro do ano passado, Mauro Ricardo Costa (Secretário da Fazenda
de Richa) declarou que os outros poderes
“esbanjam recursos públicos” e mantêm
aplicações financeiras desproporcionais
com a situação econômica do Paraná.
Como exemplo, afirmou que o TJ teria
R$ 947 milhões em aplicações financeiras, em detrimento da população e de
obras importantes para o estado.
A LDO para 2017 também estabelece
que eventuais sobras ao fim de cada ano
dos duodécimos repassados aos outros
órgãos do estado devem ser devolvidas ao
Executivo ou terão o valor descontado dos
primeiros repasses do exercício seguinte.
O Sindijus-PR repudia de forma veemente tal iniciativa do Poder Executivo
Estadual, uma vez que o corte no Orçamento do Judiciário acaba por atacar

também os direitos dos servidores. Não
é justo que os trabalhadores sejam penalizados pela má administração financeira
do Estado e pela crise econômica que o
Paraná atravessa.
Com tal medida, o Governo do Estado compromete o pagamento da data-base, o reajuste dos auxílios alimentação
e saúde e, extermina definitivamente a
possibilidade de que reivindicações históricas dos servidores sejam atendidas,
como a Isonomia e o Plano de Carreira,
O coordenador-geral do Sindijus-PR,
José Roberto Pereira, usará a tribuna do
plenário da Assembleia Legislativa, no
dia 02 de maio, às 14h30, para defender
os servidores do Judiciário na discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO). A presença do Sindicato na Alep
integra o inicio das discussões sobre o
orçamento do Estado.
Continuaremos vigilantes e lutaremos para que nenhum direito seja retirado dos servidores!

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

INDIGNAÇÃO
Trabalho numa Vara, e mais
uma vez, fiquei injuriada com
a diferença de tratamento,
entre nós e os Juízes. Com todo
respeito, se eles merecem terem
mais previlégios que nós? Não
defendo, nem para mim, nem para
ninguém, mas quero igualdade de
tratamento. A Justiça não depende
só dos juízes e promotores, mas
dos servidores, inclusive, e como se
diz por aí, já andamos cansados de
certas coisas.
G.F.V.
FILIAÇÃO
Estou devolvendo a ficha de
filiação devidamente preenchida.
Aproveito para lhes agradecer o
envio da referida ficha e solicitar o
envio do jornal Consciência & Luta,
a fim de melhor acompanhar o
trâmite das diversas reivindicações
e, no meu caso, como de resto
dos aposentados, a situação dos
precatórios.
O.M.A.
AGRADECIMENTO I
Sou servidor do interior e
acompanho pelo jornal que o
Sindijus-PR está sempre atento
as manutenções da chácara e do
litoral. É bom saber que o nosso
patrimônio está sendo respeitado.
J.P.M.

FALTA DE SERVIDORES
Foi uma pena não estar na
Escrivania Criminal no mês
passado, quando a diretoria passou
por aqui, pois eu tinha muita coisa
para tratar, principalmente, quanto
à falência de funcionários que está
o Poder Judiciário nas comarcas do
interior. Quando falta servidores
e temos que trabalhar sozinhos
para dar conta do trabalho é
surreal, contamos apenas com a
colaboração de estagiários cedidos
pelo Município. Não aguento mais
tudo isto! Aonde iremos chegar
com esta falta de respeito para
com nós servidores? Será que
precisaremos acionar a própria
justiça para que eles acordem?
G.M.Z.
PARABÉNS
Gostaria de dar aqui os meus
parabéns para o Sindijus-PR. Fico
feliz em ver os diretores visitando
as comarcas e conversando
com os servidores. Buscar idéias
novas, é sempre bom e faz
crescer. Além de dar a importância
que os servidores merecem, os
diretores estão mostrando com
essas atitudes o respeito pelos
filiados. É disso que as pessoas
precisam: respeito. Fica aqui o meu
agradecimento e admiração pelas
atitudes da direção.
P.B.F.

As cartas não refletem a opinião do Sindicato.
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Sindijus-PR insiste
na retirada das
faltas da Greve
Gustavo Vidal

Direção do Sindijus-PR reunida com o juiz auxiliar da Presidência
Roberto Massaro

3

Lei 18.747/2016 permite transformar
licença especial em pecúnia é
publicada

F

oi publicada no Diário Oficial do dia 07 de abril, a Lei 18.747/2016 que permite a conversão em pecúnia da licença especial não usufruída no momento da aposentadoria. A lei
garante o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração, matéria já
pacificada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ARE 721001, que teve repercussão geral
reconhecida.
O pagamento das licenças especiais não gozadas é uma reivindicação histórica dos servidores do Poder Judiciário paranaense. Recentemente, a questão foi colocada em destaque pelos
servidores na Plenária Estadual e incluída na Pauta de Reivindicações da categoria.

Sindijus-PR discute LDO com
deputados da oposição
Gustavo Vidal

A

Comissão de Faltas
da Greve do Tribunal
de Justiça do Paraná
(TJ-PR) deliberou pela anotação de abono das faltas dos
servidores que compensaram
os dias paralisados da Greve
de 2015.
A Comissão, presidida
pelo juiz auxiliar da Presidência Roberto Massaro, decidiu no dia 18 de março pelo
encerramento de suas atividades e propôs ao presidente
Paulo Roberto Vasconcelos o
abono dos dias referentes à
greve da categoria.
A ata da Comissão foi encaminhada ao presidente, a

quem caberá a decisão final.
O Sindijus-PR, protocolou pedido administrativo nº
0007922-60.2016.8.16.6000
perante o Tribunal requerendo que a Administração não
proceda apenas ao abono dos
dias, mas sim, que retire de
forma definitiva as anotações
constantes nas fichas funcionais dos servidores.
A direção do Sindijus-PR
está em permanente contato
com Adminsitração solicitando que essa situação seja
regularizada o mais breve
possível, pois isso vem prejudicando a vida funcional dos
servidores.

N

as próximas semanas, a
Assembleia Legislativa
do Paraná (Alep) inicia o debate do orçamento do Estado.
Desde a semana passada na
casa, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) prevê uma
redução de cerca de R$ 230
milhões no repasse do Executivo ao Judiciário.

Temendo o risco de precarização na prestação de serviço da Justiça, o coordenador-geral do Sindijus-PR, José
Roberto Pereira, levou a preocupação dos servidores à deputados da oposição. Requião
Filho, Professor Lemos e Pericles de Melo, participaram da
reunião na Liderança e rece-

beram o apelo do Sindijus-PR.
Os deputados reafirmaram
que a proposta não deve convencer, nem mesmo, deputados
da base do governo. E apontaram a necessidade de fiscalizar
a aplicação dos recursos do TJ
para garantir que seja investido
em prestação de serviço.
No dia 02 de maio, José
Roberto usará a tribuna do
Plenário da Alep para defender os servidores contra o
sucateamento do Judiciário.
“Toda essa mobilização é para
garantir condições de trabalho
aos servidores, que já enfrentam a precarização e crescente
demanda na prestação de serviços à comunidade”, afirma.

EDITAL

TJ divulga o resultado final sobre a relotação

O

Tribunal de Justiça (TJ)
noticiou no dia 13 de abril
o resultado final do Edital de
Relotação nº 01/2015. “Consir
- derando o Edital de Relotação
nº 01/2015, cabe apontar que o
Acórdão do Conselho da Ma; gistratura referente aos autos
0051773-86.2015.8.16.6000, que
- trata do edital supramencionado,
foi veiculado no Diário da Justiça
0 Eletrônico do Tribunal de Justiça
nº 1779 de 12 de abril de 2016,

o

considerando-se como data de
publicação o dia 13 de abril de
2016. Pelo acórdão acima citado,
o procedimento de relotação a
pedido de servidores do Quadro
de Pessoal do 1º Grau de Jurisdição foi homologado conforme
proposta apresentada por este
Departamento de Gestão de Recursos Humanos (DGRH), por
meio de parecer técnico opinativo e despachos subsequentes.
Sendo assim, damos publicida-

de às tabelas de indeferimento e
desistência e de deferimento dos
pleitos. Apontamos que passado
o prazo recursal cabe ao Excelentíssimo Senhor Presidente, dentro dos critérios de conveniência
e oportunidade, deliberar acerca
do assunto”, afirma a nota divulgada pela Corte.
O DGRH alerta que os servidores que obtiveram parecer
favorável, deverão aguardar a publicação do ato de relotação para

a eventual assunção de suas funções junto à unidade de destino.
ORIENTAÇÃO
Segundo informações do DGRH,
os servidores que tiverem interesse em recorrer do resultado final
do Edital, divulgado na semana
passada, devem formular requerimento via SEI, encaminhando-o à unidade GC-CGC.
O servidor deve clicar em “iniciar processo” e preencher os

campos “tipo de processo” e
“tipo de documento”, ambos
como “recurso”.
Posteriormente, o servidor deve
incluir no processo seu requerimento, clicando no campo “criar
novo documento”. Tal requerimento deve expor as alegações de
recurso do servidor.
Após receber e instruir os autos,
a GC-CGC irá distribuir o processo ao Órgão Especial, a quem
caberá o julgamento do recurso.
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Plenária estadual define a luta dos
servidores em 2016
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Aprovada por
unanimidade o Plano
de Lutas e Ação
Sindical 2016 e a Pauta
de Reivindicações da
categoria

N

a 19ª Plenária Estadual do Sindijus-PR,
realizada nos dias 09
e 10 de abril, em Francisco
Beltrão, os servidores analisaram a Pauta de Reivindicações

e as propostas para o Plano de
Luta e Ação Sindical de 2016
apresentadas pelo Sindicato,
a fim de construir novos mecanismos de luta para garantir
os seus direitos e uma melhor
condição de trabalho, proporcionando assim um aperfeiçoamento constante dos serviços
prestados à população.
As discussões das propostas expostas geraram grande
repercussão, e os participantes
debateram sobre qual seria a
forma de preparar a categoria

para a defesa da manutenção e
da ampliação dos direitos dos
servidores, bem como qual caminho tomar para conquistar
as reivindicações deste ano.
As diretrizes para elaboração do futuro Plano de
Carreira e o Plano de Lutas
e Ação foram aprovados por
unanimidade, pelos mais de
80 servidores presentes, e contemplam a defesa da Pauta
de Reivindicações – também
aprovada por unanimidade –
como forma de legitimar uma

política sindical com destaque
à Democratização do Judiciário, valorização dos servidores
e melhores condições de trabalho.
Maria Dulcinéia Del Rios,
servidora de Foz do Iguaçu,
disse que os debates fizeram
os servidores perceberem que
aqui é o ambiente em que a categoria deve desenvolver suas
lutas, e quais são os pontos
predominantes para acertar
a estratégia para garantir os
nossos direitos.

A Plenária foi considerada6
produtiva pelos participantes.7
As palestras colaboraram paraV
que os servidores definissem8
s
um rumo para as campanhas
9
do Sindicato.
a
A direção do Sindijus-PR
agradeceu a participação de1
todos que contribuíram para a1
elaboração das propostas, des-1
tacando a satisfação de poderq
garantir a transparência e o1
caráter democrático da con-e
dução de assuntos de interesse1
dos servidores.
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Aprovação

5

PAUTA DE REIVINDICAÇÕES DA CATEGORIA

PLANO DE LUTAS E AÇÃO SINDICAL

1. Isonomia salarial e isonomia de Quadro da Carreira – Unificação dos quadros do 1º e 2º Graus,
com proposta de Plano de Carreiras, conforme diretrizes aprovadas na 19° Plenária;

1. Conquistar a Isonomia: Manter a luta até alcançar, via isonomia salarial e de quadro de
carreira, com ampla discussão com os servidores, especialmente os da secretaria;

2. Garantia da data base com reposição integral da inflação;

2. Expor para a população os pontos defendidos pelo Sindicato: a defesa do serviço
público, a justiça mais perto da sociedade, a celeridade dos processos e o controle social
da justiça. Utilizando-se das mais diversas mídias;

3. Regulamentação das relotações;
4. Abertura de edital com vagas disponíveis para relotação ou concurso de remoção, sem
anuência do magistrado, antes da abertura de novo concurso;
5. Abertura de relotação ou remoção quando da aposentadoria de escrivães e secretários dos
juizados, antes da estatização das serventias;
6. Pagamento das progressões atrasadas;
7. Enquadramento dos escrivães das varas de família na tabela dos escrivães criminais e das
Varas de Infância;
8. Estabelecer mais uma supervisão para as comarcas de juízo único, com acúmulo de
secretarias (juizados, infância, fazenda etc);
9. Cumprimento da determinação da Corregedoria com relação ao Projudi (Oficiais) existir
apenas quando houver estrutura para tanto, bem como pessoal suficiente;
10. Auxílio alimentação para os aposentados, inclusive foro extrajudicial – já tem pedido;
11. Auxilio creche;
12. Redução da reserva de férias para os servidores para 30 dias (60 dias só para magistrados
que tem duas férias por ano);
13. Abertura de concurso para assistentes sociais, pedagogos e psicólogos para compor as
equipes multidisciplinares;
14. Abertura de concurso para o primeiro grau nos níveis médio e superior;
15. Designação de Técnicos (judiciários ou de secretaria) para cumprimento de mandados;
16. Lutar pelo Adicional de Qualificação;
17. Lutar pela criação da função comissionada de chefia de gabinete, privativa de servidor
efetivo, bacharel em direito, com a respectiva remuneração, nos mesmos moldes da chefia de
secretaria;
18. Lutar pelo Auxilio Alimentação e saúde retroativos e respectivas correções anuais;
19. Lutar pelo cumprimento da legislação das horas-extras-plantão judiciário (oficiais de justiça
e remuneração de sobreaviso);
20. Lutar pela abertura de Concurso Público para os cargos de Técnico Judiciário com função
de Comissário de Vigilância da Infância e Juventude;
21. Lutar pela criação da gratificação de chefia do NRI (Núcleos Regionais de Informática) aos
gestores que já atuam nos Núcleos;
22. Lutar pela criação de novos NRI;
23. Lutar pelo pagamento de horas extras e diárias aos técnicos do NRI;
24. Lutar pela gratificação pela condução de veículo oficial durante o atendimento;
25. Lutar pela adoção de seguro de vida aos técnicos de informática que atuam na condução
de veículos oficiais;

3. Lutar contra a terceirização e a Precarização do serviço público, não ao Projeto de Lei
Complementar (PLP) 257/2016;
4. Fortalecer os coletivos regionais, como instância orgânica da entidade;
5. Levantar as dificuldades de estrutura e pessoal nas comarcas, durante as visitas, e fazer
comunicação posterior ao TJ, exigindo a pronta solução para os casos;

6. Dar continuidade ao Programa de Organização por Local de Trabalho (OLT) via
Coletivos Regionais e fortalecer a figura do Representante de Base;

7. Dinamizar a comunicação da Entidade, com novas ferramentas, estabelecendo meios
de comunicação direta com os Representantes de Base, integrantes dos Coletivos,
melhorando assim a divulgação das informações aos servidores;
8. Retomar na campanha de filiação ao Sindijus-PR, com a meta de 3.500 filiados até o
final do ano;

9. Implantar o programa de Formação Sindical, priorizando os novos nomeados, com a
incorporação de temas de caráter profissional, inclusive;
10. Mobilizar a categoria para a votação da LDO - junho;

11. Fortalecer vínculos com deputados estaduais e federais, buscando especialmente
aqueles mais próximos das lutas dos trabalhadores do judiciário e do serviço público
em geral;

12. Estreitar a relação com a OAB e entidades que defendem uma justiça transparente e
voltada à maioria da população;
13. Intensificar as ações entre Sindijus-PR e Associações;
14. Aprimorar as estruturas da Entidade, fazendo a devida manutenção das sedes
urbana, campestre e do litoral;

15. Viabilização por parte da direção do Sindijus-PR de recursos e projeto, num prazo de
até 12 (doze) meses, para utilização da sede de Porto Rico;

16. Promover a discussão e o encaminhamento para uma possível filiação da Entidade a
uma central sindical;

17. Defender, apoiar e participar com os movimentos sociais, sindicatos, centrais
sindicais, Fórum dos Servidores Públicos do Estado, na defesa de pautas sociais amplas,
como o fortalecimento da saúde e educação públicas, reforma política, democratização
das comunicações, reforma tributária, reforma agrária, revisão de tarifas públicas, entre
outras com importância estrutural para a sociedade;
18. Defender maior humanização, democracia e transparência no serviço prestado pelo
Poder Judiciário à população, especialmente os setores mais carentes de direito;

19. Lutar pela democratização do Judiciário, por meio da implantação das eleições diretas
para os órgãos diretivos, com a participação dos servidores e sociedade organizada;
20. Encaminhar ações relativas a saúde do trabalhador, cobrando ações do TJ-PR;

26. Lutar pela ampliação dos momentos de discussão das questões ligadas aos NRI;

21. Posicionar-se criticamente com relação ao PL 4330 e Meta 3;

27. Lutar pelo enquadramento dos contadores dos juizados (2004) na tabela do NS da secretaria;

22. Cobrar a transparência e responsabilização do Governo do Estado com relação a crise
econômica e a não regularidade dos repasses de orçamento ao TJ-PR;

28. Lutar contra adoção de medidas de unificação das serventias judiciárias de igual
competência “cartorão”;
29. Lutar pela retirada das fichas funcionais da anotação de falta durante a greve de 2015;
30. Lutar pela adoção da licença paternidade de 20 (vinte) dias conforme lei n° 13.257/2016;
31. Lutar pela majoração de todas as gratificações do 1° grau - isonomia com o 2° grau;
32. Lutar pelo adicional de função aos oficiais de justiça de acordo com a proposta já
apresentada pelo Sindijus-PR e Assojepar - priorização do 1° grau;
33. Lutar pela estabilidade dos oficiais de Justiça da lei 16.023/2008 na função.

23. Deflagrar ampla campanha informando e esclarecendo a comunidade sobre o
orçamento do TJ e a sua destinação entre o primeiro e segundo graus;
24. Participação da Entidade nos movimentos Frente Brasil Popular e Fórum de Lutas 29
de abril;
25. Posicionamento contrário da Entidade com relação do PLS-555/2015;
26. Apoio da Entidade a PEC 526/2011 (eleições com a participação dos servidores);
27. Intensificar as ações do Sindijus-PR e Associações no combate ao assédio moral.
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Plano de Carreira engrossa luta pela
Isonomia

Especialista Vera Miranda apresentou à categoria propostas que buscam
corrigir as distorções que prejudicam os servidores há tempos

D

urante as atividades
da 19ª Plenária Estadual, a especialista em
Planos de Carreiras e Gestão de
Trabalho, Vera Miranda, apresentou aos servidores o estudo
elaborado, em conjunto com
a direção do Sindicato e a Assessoria Jurídica, em relação à
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proposta de Plano de Carreira.
Após um longo processo
de estudos, foi elaborado um
esboço de proposta que busca
a unificação dos quadros e das
tabelas dos servidores do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR), numa lógica isonômica.
Vera explicou que está

trabalhando em busca de soluções para corrigir as distorções que ameaçam a categoria,
bem como, trazer para dentro
do projeto demandas importantes: qualificação profissional e valorização das funções.
Esse processo de valorização dos servidores e de transi-

ção dentro da carreira deve ser
factível, com: lotação global
dos cargos em um único órgão; mobilidade externa e interna sem perda de direitos na
carreira; dimensionamento e
atualização do mapa de alocação de vagas no máximo de 2
em 2 anos; e manutenção das
atividades permanentes dentro da carreira.
Além disso, o Plano de
Carreira terá uma política de
desenvolvimento dos servidores com capacitação permanente, vinculada ao crescimento na carreira, bem como,
uma politica de recomposição
do quadro, evitando a terceirização e garantindo uma
prestação de serviço de qualidade, a partir de um quadro
proporcional às demandas da
sociedade.
Vera enfatizou que para
estruturar o Plano de Carreira terá alguns desafios pela
frente, como os custos orçamentários, as limitações de
gastos no Judiciário, a conjuntura fiscal do país e o PLC
257/2016.
Para o Sindijus-PR, a dis-

cussão do Plano de Carreira
entre os servidores serve para
fortalecer a luta por uma das
bandeiras mais preciosas da
categoria. “Essa apresentação
do estudo ajudou Vera Miranda a analisar juntamente
com os servidores quais modificações devem ser feitas para
avançarmos na elaboração da
proposta, atendendo a todos
os pontos essenciais”, afirma
José Roberto Pereira, coordenador-geral do Sindicato.
Os servidores apresentaram suas dúvidas e sugestões,
demonstrando a disposição
da categoria em somar esforços para a elaboração final e a
aprovação do Plano que, reconhecidamente, trará ganhos
expressivos para todo o conjunto dos servidores.
“A aprovação do Plano de
Carreira será um momento
histórico, uma grande vitória
para a categoria que espera
há anos pela sua implantação.
Portanto, ressaltamos a necessidade de fortalecer a categoria
para aumentar as conquistas”,
afirmou Clóvis Menger membro da direção executiva.

Sindijus-PR é contra

Governo recua e faz acordo sobre o PLP 257/2016

A

pós longa reunião entre o
ministro da Secretaria de
Governo, Ricardo Berzoini e representantes das centrais sindicais,
o governo cedeu e admitiu modificar o PLC 257/2016 que é prejudicial aos servidores públicos.
O projeto legisla sobre a renegociação da dívida dos estados e estabelece contrapartidas
como congelamento salarial,
corte de até 30% em benefícios
pagos, restrição a novas contratações, além do aumento
da contribuição previdenciária
dos trabalhadores.
De acordo com as tratati-

vas firmadas com o governo, o
PLC 257 será desmembrado e
serão retiradas as condicionantes que atacam diretamente os
servidores públicos. “Nas últimas
duas semanas, a
CUT vem se dedicando à essa negociação e o desfecho representa
uma vitória dos
trabalhadores”,
afirmou Valeir
Ertle, secretário
de Assuntos Jurídicos da CUT.

Ainda de acordo com o dirigente Cutista, “o governo se
sensibilizou com as reivindicações dos trabalhadores e con-

cordou em retirar a urgência do
PLC 257. As condicionantes que
afetam os trabalhadores serão
discutidas mais adiante em reuniões com as centrais sindicais”,
finalizou Ertle.
O projeto é criticado pela CUT
desde que passou a
tramitar. “A CUT
repudia o PLC 257
enviado no dia
22 de março pelo
governo ao Congresso Nacional.
Sob o pretexto de

promover uma reestruturação
fiscal “duradoura e sustentável”
e de dialogar com as demandas
dos governos estaduais, o projeto sinaliza para o mercado com
medidas de contenção de custos
que vão do arrocho salarial dos
servidores públicos à privatização, implícita na possibilidade
de a União aceitar ativos pertencentes aos Estados - empresas
públicas e participações acionárias majoritárias - para futura
alienação”, afirmou a Central
em nota divulgada no dia 28 de
março. Matéria de Igor Carvalho, para CUT Brasil.

Geral
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Sindijus-PR organizará
Seminário sobre Direito
Comparado Brasil-Paraguai

E

m reunião com a Direção Executiva do Sindijus-PR, no dia 11, o
representante do Sindicato de
Funcionários Judiciais do Paraguai, Victor Daniel Marecos,
trouxe a proposta de organização do Seminário de Direito
Comparado Brasil-Paraguai,
que será realizado no mês de
maio em Curitiba.
Tendo como eixo principal

“O Acesso à Justiça no Brasil e
no Paraguai”, o evento contará
com a presença de servidores e
magistrados e tratará de temas
como direito penal, civil e direito de fronteira.
“Esta é uma oportunidade
única para compartilhar experiências sobre os Judiciários de
ambos os países. E, por meio
deste intercâmbio, podemos conhecer a realidade da Justiça no

Brasil e aperfeiçoar nossa prática
profissional”, afirma Marecos.
Para o Sindijus-PR, a realização de um evento internacional desse porte contribui para o
estreitamento das relações com
os países do Mercosul, bem
como ao aperfeiçoamento do
conhecimento jurídico da categoria. A programação completa do evento pode ser encontrada no site do Sindijus-PR.

Adesão ao II Seminário Sistema
de Justiça e Direitos Humanos
surpreende organizadores

M

ais de 350 profissionais
da área de Psicologia,
sPedagogia e Serviço Social dis-cutiram, nos dias 14 e 15, sobre
o aprimoramento de medidas
spara apontar melhores condisções de Trabalho, o fundamen-to ético e os Direitos Humanos.
eO Seminário foi na Faculdades
-Integradas do Brasil (UniBrasil)
se organizado pelo Sindijus-PR,
-Conselho Regional de Serviço
Social – 11ª Região (Cress-PR) e
Conselho Regional de Psicologia
edo Paraná.
- Durante os dias, profissionais fizeram um resgate histó-

IMPLANTAÇÃO DO CEJUSC
A Direção do Sindijus-PR em audiência com o magistrado
Fabio Brandão, responsável pela organização do Centro
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc)
em todo o Paraná, buscou garantir aos oficias de Justiça
que a gratificação extraordinária não seja alterada. O juiz
concordou e informou que entrará em entendimento com o
desembargador Fernando Wolff Bodziak, 2º vice-presidente
do TJ, para emitir orientação aos magistrados neste sentido.
Brandão explicou ainda que a implantação está acontecendo
de forma escalonada. Primeiro ocorrerão em Curitiba e região
metropolitana e comarcas de entrância final, como Maringá,
Londrina, Foz do Iguaçu e Cascavel, até 24 de abril. As comarcas
de entrâncias intermediárias até 10 de maio, e as iniciais apenas
no segundo semestre de 2016. Além disso, o magistrado
também comunicou que um possível remanejamento poderá
ocorrer, levando-se em consideração o volume de feitos
distribuídos e com a anuência de cada magistrado responsável
pela comarca.

AÇÕES JUDICIAIS DO CONPREVI
Aprimoramento

o

RADAR
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Em reunião realizada com a Direção do Conprevi (Carteira de
Previdência dos Escrivães Notários e Registradores), o SindijusPR deliberou por ingressar como amicus curiae em ações
judiciais movidas por aquela instituição, com o objetivo de
fazer com que se declare a responsabilidade do Estado sobre o
Fundo de Previdência Complementar.
Representantes do Conprevi afirmaram que a carteira não
consegue mais se manter economicamente, já que muitos
cartórios deixaram de recolher os valores devidos. Tendo em
vista que há aproximadamente 600 aposentados filiados ao
Sindijus-PR que são também associados à Conprevi, o Sindicato
ingressará como interessado nas ações judiciais, buscando a
defesa do direito dos seus representados. O Sindicato também
atuará junto à Administração do TJ, onde já foi constituída uma
Comissão para tratar do tema. A referida Comissão é presidida
pela Desembargadora Ana Lúcia Lourenço, a qual marcou uma
reunião com representantes do TJ, Conprevi e Sindijus-PR para
o dia 06 de maio às 15 horas no Tribunal de Justiça.

S INDIJUS-PR ORGANIZA
ENCAMINHAMENTOS COM OS
TÉCNICOS DE INFORMÁTICA
rico sobre as drogas e como a
proibição está fundamentada na
política, além de avaliar o violento Sistema de Justiça Criminal
Brasileiro. Também apontaram
criticas ao acesso à Justiça, diante
da mediação de conflitos, desde
crianças e adolescentes, discutindo a proteção e a revitimização, com a criança como foco de
produção de provas, até medidas
socioeducativas que devem ser
prioridade de investimento.
Dentro da temática dos direitos fundamentais, psicólogos,
assistentes sociais e pedagogos
definiram a necessidade do for-

talecimento dos vínculos familiares, indicando desafios profissionais dos trabalhadores do
SUAS e do Sistema de Justiça.
No último dia, após as Ágoras de debates (grupos de trabalho por campo de discussão)
profissionais apontaram encaminhamentos. A coordenação
da atividade deve agora organizar as demandas definidas pelos
profissionais e divulgar relatório
de ação. Na Plenária Final, o Sindijus-PR propôs uma moção de
repúdio contra o PLP 257, que
ataca direitos de servidores, que
foi aprovada por unanimidade.

A direção e o advogado do Sindijus-PR, Ludimar Rafanhim,
conversaram com os servidores do Departamento de
Informática do Tribunal de Justiça (TJ) para discutir questões
referentes às atividades dos profissionais. A ideia deste
encontro foi apontar os problemas enfrentados pelos
trabalhadores e formar uma pauta unificada para ser
apresentada à administração. Finalizando, foi deliberado que a
assessoria jurídica irá elaborar os seguintes pedidos: Revisão do
Reenquadramento, Lei 16748/10; Adicional pela especificação
do cargo; Regulamentação do Sobre Aviso; Pagamento das
horas extras. O diretor do Sindijus-PR, David Machado ressaltou
a importância do papel do Sindicato e sobre o que os servidores
podem fazer para contribuir com tal missão. “Precisamos da
unidade da categoria, não uma divisão por cargos e setores.
Temos que lutar pelo tratamento isonômico e corrigir de forma
urgente o conflito gerado por tais distorções”, destacou.

7
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Condições de Trabalho
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Sindijus-PR leva ao MPT as péssimas
condições do Fórum Criminal de Curitiba

E

m audiência no Ministério Público do Trabalho (MPT) no dia 22 de
março, o Tribunal de Justiça
(TJ) levou esclarecimentos ao
procurador Humberto Mussi
de Albuquerque em denúncia
formalizada pelo Sindijus-PR
quanto à precariedade do Fórum Criminal de Curitiba. O
TJ reconheceu as péssimas condições do Fórum, mas afirmou
que nenhuma reforma estrutural será realizada, já que “em
12 meses o novo prédio estará
pronto”.
Problema a problema, Mussi de Albuquerque foi solicitando resposta do TJ para melhorar a estrutura. Sobre carpet, o
TJ se comprometeu a retirar
ou realizar higienização com
os reparos necessários. O procurador também determinou
reparos nos sanitários depreciados, “tornando-os funcionais e
higienizados”. Cobrado sobre
as goteiras que aparecem no
interior dos cartórios, o TJ vai
definir periodicidade de manutenção das coberturas, calhas e
condutores para garantir pre-

ventivamente as infiltrações de
água e entrada de insetos e animais, bem como comprovar as
últimas medidas contra pragas.
O TJ precisará, ainda, juntar
ao processo os comprovantes
das últimas desinfecções dos
reservatórios de água ou programar o serviço. E por fim,
estudar uma forma de vedar
os dutos do sistema de ar condicionado não utilizados para
evitar acesso de ratos.
NEGATIVAS

Mesmo com os problemas
relatados pelo procurador, o

Tribunal se negou a realizar
qualquer reforma na estrutura
do prédio do governo no Santa Cândida. Fundamentaram
a posição intransigente com
o prazo para deixar o edifício
em dezembro deste ano, assim
“não haveria necessidade de reformar prédio que não é nosso”.
O procurador ressaltou que
os laudos de perícias em março já indicavam os problemas
ainda existentes e que, em dezembro de 2015, nova perícia
constatou que nada foi realizado. “Vocês precisam apresentar
propostas. A situação é precá-

ria. A minha função aqui é fazer
com que o TJ garanta as condições necessárias de trabalho”,
cobrou o procurador.
Para o Sindijus-PR, esperar
“o prazo de 12 meses para um
fórum novo” não resolve o problema atual dos servidores. “A
insalubridade permanecerá por
esse tempo e as melhorias precisam ser feitas. Não é possível
que o TJ espere que os servidores fiquem mais esse tempo nas
péssimas condições”, afirmou o
coordenador-geral do Sindicato, José Roberto Pereira.
O advogado do Sindicato,
Ludimar Rafanhim, levantou
outra preocupação. “Esse prazo
para inaugurar o novo fórum
depende da licitação, homologação e previsão de início de
obra. Os servidores ficarão mais
tempo no Santa Cândida que o
previsto pelo TJ”, destacou.
O procurador determinou
prazo de 30 dias para que o
Tribunal apresente as medidas
que serão adotadas no Fórum
Criminal. No dia 02 de maio,
nova audiência confirmara as
providências.

AGENDA
01 DE MAIO
Dia do Trabalho
02 DE MAIO
Seminário Judiciário do
Paraguai
02 DE MAIO
SIndijus-PR usará a
tribuna do plenário da
Alep para defender os
servidores do Judiciário
nas discussão da Lei de
Diretrizes Orçamentárias
(LDO)
06 DE MAIO
Reunião do Sindijus-PR,
Conprevi e Tribunal
26 DE MAIO
Corpus Christi
22 DE JULHO
Congresso dos Servidores
do Judiciário do PR
(Conseju) em Cianorte

Servidores

Massacre do dia 29 de abril completa 1 ano

E

ra uma quarta-feira, milhares
de trabalhadores das diversas
esferas e órgãos do serviço público semanas mobilizados na eminência de mais um golpe contra
direitos conquistados: um saque
milionário na previdência.
Estavam todos ali, na mesma praça que em 1988 presenciou a barbárie à professores,
numa frontal ameaça a vida e
ao direito de existir e defender
direitos. Na época, inúmeros
feridos e um saldo que até hoje
perdura na memória.
O 30 de agosto ficou marcado como o dia de luta e de luto
do magistério do Paraná. O governante de plantão, carrega e
carregará ao túmulo a respon-

sabilidade pela violência e pela
covardia praticada.
O 29 de abril de 2015 teve
um enredo semelhante. No seu contexto e
no seu desdobramento. Até o governante
de plantão possui as
mesmas características do outro, criados
por famílias tradicionais e protegidos
pelos mais eficazes
policiais. Ambos defensores das mais perversas
ameaças ao serviço público e a
população trabalhadora do Estado.
Naquela tarde de quarta-feira, estavam lá, aos milhares,

servidores à espera de um “milagre”... A espera de uma tomada
de consciência por parte dos res-

Joka Madruga

ponsáveis pela votação do projeto de reforma da previdência.
Mas a tão sonhada independência dos poderes foi ali violentada, quando atiradores de elite
se postaram na cobertura do

prédio do Tribunal de Justiça e a
tropa de choque foi aquartelada
em seu estacionamento à espera
do sinal de atacar.
De
uma
hora para outra, o que se viu
foi uma intensa carnificina,
bombas, balas
e spray de pimenta, contra
uma multidão
de mulheres, na sua maioria,
estudantes e trabalhadores, acuados e atacados covardemente.
Helicópteros sobrevoando, com
atiradores, que não satisfeitos,
lançavam bombas ao solo, sem

a menor preocupação com o resultado da ação, atiravam contra a multidão em pânico. Por
duas horas, não houve nenhum
tipo de revide por parte dos trabalhadores, mesmo assim os
ataques continuaram.
200 feridos. Um inquérito
aberto e o governante vergonhosamente absolvido. Quanto ao projeto, mais um duro
golpe sobre os trabalhadores,
inclusive os aposentados.
Hoje, passado um ano do
episódio, mantemos acesa a
indignação. Pois é ela que nos
move, que nos faz sentir vivos
e alertas contra toda e qualquer ameaça que possa nos
atingir.

