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Sindijus-PR convoca assembleia para o dia 12 de setembro. Demora do CNJ esquenta paralisações

Mais de 70 servidoras participaram do encontro em Maringá

Agentes de limpeza vão exigir
reconhecimento
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om a informação de que o Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ)
não incluirá nenhum pedido
novo na pauta da próxima sessão,

no dia 26, a direção do Sindijus-PR já con-
voca os servidores para manter as mobili-
zações nas comarcas e locais de trabalho.
Além disso, novas viagens ao interior do
Estado devem ocorrer até o final do mês.

Mobilizações seguirão até o julgamento do pedido no CNJ

Desde o início de agosto, os servidores
têm realizado paralisações de uma hora em
diversas comarcas do Estado. Mais uma vez
a imprensa tem destacado a mobilização,
advogados têm prestado solidariedade à
luta dos servidores, jornais e televisões re-
gionais têm mostrado a luta da categoria
para conquistar o índice de 11,98% da
URV que os magistrados já receberam.

Servidores apontam mobilizações
para conquistar URV

Mário Cândido de Oliveira
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EDITORIAL

Demora do CNJ deixa
categoria impaciente

FALTA DE RESPEITO

Parabéns pela aquisição
do veículo mais útil que
existe para os sindica-
listas. Devo dar tam-
bém os parabéns pelo
aniversário de compra
da sede. Se todos os
sindicalistas tivessem a
visão que vocês têm,
estaríamos num mun-
do melhor.
Nunca temam as críti-
cas, muitas vezes ser-
vem para nos orientar,
outras vezes não pas-
sam de pura inveja e
desta forma também
nos orientam para con-
tinuarmos no caminho,
que ele é o caminho
certo. Portanto, a crí-
tica não deve nunca ser
motivo de ira contra o
criticante, mas motivo
de agradecimento, pois
em cima dela podemos
construir a verdadeira
e democrática socieda-
de solidária, mandan-
do para bem longe o in-
dividualismo que ainda
campeia muitos de nos-
sos filiados, mas que
com a supremacia po-
lítica social instaurada
por vocês dentro do
Sindijus-PR, muito em
breve poderemos gri-
tar bem alto que somos
trabalhadores tanto
quanto os demais e não
uma classe privilegiada,
colocada num patamar
elevado, julgados como
superiores, mas espo-

liados da mesma forma pelo
poder público. Mais uma vez
meus parabéns. De mãos
dadas seremos capazes de
conquistar o mundo. Um
abraço a todos.

Eu como servidor do Tribu-
nal de Justiça me sinto in-
dignado pela falta de res-
peito que tratam alguns
servidores. A magistratura
faz dois concursos por ano
para juiz de direito substi-
tuto e são escolhidas pes-
soas do TJ para trabalhar
como fiscal de prova nas
salas com os candidatos e
fiscal de corredor.
Até hoje, são as mesmas
pessoas que têm direito de
fazer isso e receber 450 re-
ais para trabalhar nos con-
cursos. Muitos servidores es-
tão passando por necessida-
de e essa ajuda seria bem
vinda ao orçamento. Acre-
dito que a organização do
concurso poderia convocar
outros servidores e não sem-
pre os mesmos beneficiados.
Acho uma falta de respeito
com os demais servidores,
todos precisam e tem fa-
mílias e quem participa já
tem chefia.
Como cidadão e servidor me
sinto indignado com esse
privilégio estendido para
poucos.

assunto URV não sai da
cabeça dos servidores do
judiciário do Paraná. A

desconfiança agora, é em relação
à demora do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ) apreciar a maté-
ria. Motivos para desconfianças
os servidores têm de sobra. Em
2007, os servidores passaram boa
parte do ano ouvindo o presiden-
te do Tribunal de Justiça, dizer
que a questão da URV teria que
ser resolvida, afinal de contas, a
magistratura já tinha recebido e
então tinha que pagar para os ser-
vidores também.

Num dado momento, a ale-
gação é de que não tinha re-
cursos para pagar, mas que se
conseguisse aumentar a parti-
cipação no orçamento do Esta-
do, a situação era tranqüila, te-
ria dinheiro para contratar mais
servidores e resolver a questão
da URV para os funcionários. E
não é que o orçamento do ju-
diciário foi elevado de 8,5 para
9%, num aumento de receita
de, no mínimo 35 milhões de
reais, sem contar o acréscimo
da receita de um ano para o
outro, que aí pode passar de 50
milhões.

Pois bem, a URV ficou sem so-
lução. E pior, no mês de dezem-
bro passado o presidente do TJ
veio com uma conversa esquisi-
ta, falando em URV de 2%, quan-

do os juízes receberam 11,98% e
até sua assessoria (dois juízes au-
xiliares da presidência) lavrou
um parecer de 9 laudas de ricos
argumentos reconhecendo aURV
dos servidores e mais que isso, o
presidente despachou, acatando
o tal parecer, tornando-se, por-
tanto, uma decisão do chefe do
Poder Judiciário.

Para resumir, no empurra-
empurra, a tal decisão ficou
engavetada no Tribunal. Em
abril deste ano, a direção do
Sindijus-PR, juntamente com a
Associação dos Oficiais de Justi-
ça (Assojepar) bateu às portas do
poderoso e temido CNJ. Ocorre
que, o que se tem observado, é
que a coisa por lá também anda
feia. As reuniões do Órgão de
Controle do Judiciário são rea-
lizadas apenas duas vezes por
mês, e a pauta tem chegado a

quase 100 processos em
cada reunião. Alguns pedidos,
segundo informações colhidas
junto a assessores do Conselho,
são bastante complicados.

Para concluir, o Sindijus-PR
já esteve quatro vezes no CNJ,
quando protocolou o pedido,
quando o advogado fez cadastro,
levou documentos, incluindo o
orçamento do Judiciário do
Paraná, em reunião com o con-
selheiro-relator, Técio Lins e Sil-
va e, por último, quando entre-
gou memoriais em todos os ga-
binetes. E até agora o pedido
não entrou em pauta.

Os servidores estão impaci-
entes, mobilizações começaram
a acontecer em locais até então
resistentes, e pelos sinais apon-
tados, o movimento pode se alas-
trar e não sem razão, afinal, pa-
ciência tem limites.
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MAIS DE 100

Sindijus-PR vai reembolsar servidores que
tiveram desconto nas paralisações

servidores informaram a direção sobre o desconto feito pelo Tribunal

A decisão foi tomada pela categoria em Assembleia Geral. Recursos virão do precatório do Sindicato

SINDIJUS-PR INSISTE EM MUDANÇAS NO ESTATUTO DOS SERVIDORES

A direção do Sindijus-PR
está fazendo o levanta-
mento do total de servi-

dores que tiveram descontos du-
rante as paralisações do ano pas-
sado. Com a venda do precatório
do Sindicato, aprovada pela as-
sembléia da categoria, foi deli-
berado que o Sindijus-PR deve-
ria utilizar uma parte dos recur-
sos para reembolsar aos servido-
res prejudicados no ano de 2007.
À época, pouco mais de 100 ser-
vidores comunicaram que tive-
ram descontos.

Como o Sindijus-PR não dis-
põe dos valores que foram des-
contados e se o desconto está li-
gado à paralisação aprovada pela
categoria, solicita àqueles servi-
dores que tiveram desconto no
salário em decorrência de para-
lisações no local de trabalho, que
entrem em contato com o Sindi-
cato e repassem cópia do contra-
cheque do mês de desconto. “O
valor deverá ser reembolsado,
conformedecisão da categoria, na
assembleia geral ocorrida no dia
25 de abril”, afirma o coordena-

dor-geral do Sindijus-PR, José
Roberto Pereira.

Para controle das devoluções,
fixamos o prazo para esses conta-
tos até 20 de setembro, quando
na sequência, estaremos fazendo
o reembolso, completa José
Roberto.

Os servidores prejudicados
foram àqueles que realizaram as

paralisações no dia 4 de setem-
bro de 2007. “Cada um teve des-
contado 100 reais de assiduida-
de e um dia de trabalho”, expli-
ca José Roberto, lembrando que
não existe uma previsão para o
pagamento ser efetuado. “Primei-
ro precisamos receber todos os
contra cheques e quantificar o
montante a ser pago. O quanto

antes os servidores passarem as
informações, mais rápido será o
pagamento”, diz.

Todos os levantamentos e os
cálculos serão realizados pelo
Conselho Gestor, responsável
pela venda e administração do
precatório. “Assimque as informa-
ções estiverem com a direção,
será convocada uma reunião do

Com a folga de não ter
entrado na pauta do Ór-
gão Especial, nas duas úl-
timas sessões administra-
tivas, o Sindijus-PR con-
tinua debatendo com os
servidores a proposta de
Estatuto dos Servidores do
Judiciário. Aproveitou
também, para levar as
preocupações e pedir mu-

danças à administração do
Tribunal de Justiça.

Nas diversas reuniões
com a Presidência do TJ, di-
retores do Sindijus-PR insis-
tiram na participação dos
servidores nos estudos e ela-
boração do estatuto. “Os
servidores não aceitam uma
decisão pronta do Tribunal,
sem que a categoria esteja

representada e possa apre-
sentar sugestões na elabo-
ração do anteprojeto, afi-
nal, os servidores serão
atingidos nas mudanças
propostas”, diz o coordena-
dor-geral do Sindijus-PR,
José Roberto Pereira.

No mês passado, o Sin-
dicato realizou um seminá-
rio com os servidores para

discutir o anteprojeto. To-
dos os ítens foram debati-
dos no encontro e as pro-
postas foram apresentadas
aos desembargadores que
integram o Órgão Especial
para serem analisados. As
sugestões da categoria
também foram apresenta-
das à Presidência do Tribu-
nal de Justiça.

A mensagem do Tribu-
nal, do jeito que está, tira
direitos dos servidores,
um exemplo é a licença
maternidade que será de
180 dias, e o TJ quer
regulamentá-la em 120
dias no Estatuto. Outros
artigos, se não forem al-
terados, retiram gratifi-
cações de servidores.

conselho para definir os critéri-
os para o reembolso”, explica
José Roberto.

Os servidores podem enviar
o contra-cheque pelo e-mail
conscienciaeluta@sindijuspr.org.br,
pessoalmente na sede do
Sindijus-PR, via correio para a
Rua David Geronasso, 227 - bair-
ro Boa Vista, CEP: 82540-150 em
Curitiba ou ainda por fax telefo-
ne (41) 3075.6702.

2000
Sobre os descontos da catego-

ria na greve de 2000, a diretoria
continua negociando com a ad-
ministração do Tribunal para que
sejam creditados nos vencimen-
tos dos servidores. “Éum itemhis-
tórico da pauta de reivindicações.
As negociações com o TJ continu-
am”, garante José Roberto.

Na assembléia que autorizou
o pagamento das paralisações de
2007, foi levantada a hipótese
deste pagamento. No entanto, o
alto valor a ser reembolsado fez
com que a categoria não aprovas-
se a proposta.

Servidores durante a paralisação em Curitiba: reembolso garantido com a venda do precatório

Arquivo Sindijus-PR
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LUTA

Agentes de limpeza se reorganizam
e vão exigir reconhecimento

se estenderá para a abertura de concurso e contra a terceirização

o 2º Encontro das Agentes de Lim-
peza, que reuniu mais de 60 par-
ticipantes em Maringá, nos dias

15 e16de agosto, foram levantadososprin-
cipais problemas que atingem as trabalha-
doras. A principal reclamação ouvida, foi
em relação a extinção do cargo e o fato de
as servidoras terem ficado fora da avaliação
aplicada aos demais trabalhadores do foro
judicial. Foi uma conquista do Sindicato,
afirma José Roberto, coordenador-geral do
Sindijus-PR, “mas ficamos surpresos com a

O Encontro teve início com palestra da
pesquisadora Darli Sampaio, que falou da
luta e das dificuldades das mulheres no
mercado de trabalho. A professora Nanci
Stancki, do Sindicato dos Docentes da
UTFPR, abordou a questão da violência
contra a mulher, temas que despertaram o
interesse das servidoras. As duas pales-
trantes falaram da organização da mulher
trabalhadora, para superar os desafios. O
advogado do Sindijus-PR, Ludimar Rafa-
nhim, falou sobre o pedido administrativo

Nas atividades em grupos, servidoras definiram as prioridades A professora Nanci Stancki falou sobre a violência contra a mulher
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exclusão das agentes de limpeza, já que
elas também prestam serviços no foro judi-
cial”. A principal deliberação das agentes
foi a união de todas em torno do Sindijus-
PR para lutar pela abertura de concurso
público e dizer não a terceirização. Elas
exigem também valorização e o pagamen-
to da URV. Ficou definido também que a
diretoria executiva deverá marcar audiên-
cia com o presidente Vidal Coelho para tra-
tar exclusivamente das questões das agen-
tes de limpeza.

para pedir elevação de níveis para as agen-
tes de limpeza e qual o procedimento que
será adotado em seguida e, ainda tirou dú-
vidas sobre assuntos previdenciárias. O En-
contro já aprovou a realização do 3º En-
contro das Agentes de Limpeza, que deve
ocorrer em Foz do Iguaçu,em 2009. O en-
contro também contou com a participação
do deputado estadual Enio Verri, que sau-
dou as participantes e colocou a bancada
do seu partido a disposição da categoria
para o que for necessário.

Advogado do Sindijus-PR, Ludimar Rafanhim esclareceu dúvidas das servidorasDarli Sampaio destacou a importância da organização da mulher trabalhadora
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EXECUÇÃO PARA QUEM NÃO ASSINOU
ACORDO

PRÓXIMAS

Mesmo sem julgamento, servidores
vão manter mobilizações pela URV

sessões do CNJ acontecem dias 9 e 23/9

O Sindijus-PR protocolou pedido no Tribunal de Justi-
ça para que a gratificação especial de assiduidade,
de R$ 100 (cem reais), seja incorporada aos salários
dos servidores. O Sindicato justifica o pedido, citan-
do o artigo 39 da Lei Estadual nº 13.757, de 16 de
setembro de 2002, que já incorporou a gratificação
aos vencimentos básicos dos servidores do Poder Exe-
cutivo. No entanto, no Judiciário a situação ainda
não foi regularizada.

Em reunião no dia 07, da direção do Sindijus-PR com
o advogado Daniel Godoy, ficou definido que será dado
andamento na execução dos atrasados em relação
aos servidores que não assinaram acordos na ação
dos 53,06%.
A assessoria jurídica informou que o pedido de exe-
cução dos créditos foi protocolado em abril de 2007,
na 3ª Vara da Fazenda Pública. Porém, os autos prin-
cipais ainda se encontram em Brasília, no STJ, por
solicitação do ministro Carvalhido. No entanto, o
Sindijus-PR já protocolou pedido para que sejam for-
mados autos suplementares para dar andamento à
execução àqueles que não assinaram os acordos pro-
postos pelo Estado. No pedido foram juntadas cópias
de todo o processo que ainda está em Brasília. O
passo seguinte é que o juízo determine a citação do
Estado em relação aos cálculos. O período que está
sendo executado vai de abril de 2000 a junho de 2002.

DEPUTADOS APROVAM FUNDO DA JUSTIÇA

A Assembleia Legislativa aprovou alterações no
Funrejus e a criação do novo Fundo da Justiça, com
o propósito da estatizar os cartórios judiciais. O vice-
presidente do TJ, Antonio Lopes de Noronha, partici-
pou da sessão da Comissão de Constituição e Justiça
(CCJ) em que analisou a matéria. Noronha aprovei-
tou para para tirar dúvidas em relação a mensagem
do TJ. De acordo com o desembargador, existem hoje
no Estado 357 varas, dessas 136 já estão estatiza-
das, mas pela legislação o número deverá chegar a
421, entre criminais, cíveis, família, e outras. A
estatização cumpre o que estabelece a Constituição
Federal e no Paraná foi regulamentada por altera-
ções no Código de Organização e Divisão Judiciária,
promovidas pelos deputados em 2003. O fundo vai
captar recursos para pagar despesas com equipamen-
tos que não possam ser cobertas pelo Funrejus, mas
será, especificamente, para o pagamento de pesso-
al. Deverão ser contratados 2.500 novos servidores
até o final do processo de estatização, que levará em
média 10 a 15 anos para ser concluído.

om a notícia de que o
Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) não inclui-

rá nenhum pedido novo na pau-
ta da próxima sessão, no dia 26,
a direção do Sindijus-PR já con-
voca os servidores para manter as
mobilizações nas comarcas e lo-
cais de trabalho. Além disso, no-
vas viagens ao interior do Estado
devem ocorrer até o final do mês.

Desde o início de agosto, os
servidores têm realizado parali-
sações de uma hora em diversas
comarcas do Estado. Mais uma
vez a imprensa tem destacado a
mobilização, advogados têm
prestado solidariedade à luta dos
servidores, jornais e televisões re-
gionais têm mostrado a luta da
categoria para conquistar o índi-
ce de 11,98% da URV que os ma-
gistrados já receberam.

Diante da demora de apreci-
ação do pedido de URV pelo
CNJ, a direção do Sindijus-PR

está convocando reunião da di-
retoria colegiada para o dia 29
próximo, quando vai avaliar as
mobilizações já ocorridas e tra-
çar um plano de ação para reali-
zar paralisações até a definição
da URV. Uma assembleia geral
vai ser convocada para o dia 12
de setembro. O calendário do
CNJ prevê que as sessões no mês
de setembro vão ocorrer nos dias
09 e 23.

No dia 5 de agosto, diretores
do Sindicato estiveram em Brasí-
lia e foram informados pela as-
sessoria do relator Técio Lins e
Silva de que o pedido da URV
estaria na pauta da sessão do dia
26. Com a notícia de que o CNJ
instituiu o programa “pauta
zero”, e de que nenhum pedido
seria incluído para julgamento,
enquanto não limpar a pauta, o
advogado do Sindijus-PR, Ludi-
mar Rafanhim fez novo contato
com a assessoria do conselheiro

que afirmou não ser possível in-
cluir o pedido do Sindijus-PR, já
que serão julgados só casos de ex-
trema urgência.

CNJ
Na sexta-feira (15), o CNJ divul-
gou uma notícia dizendo que irá
“limpar a pauta de processos”, e
que, com este objetivo, os conse-
lheiros não incluirão nenhum
processo novo na próxima reu-
nião do pleno, dia 26, “salvo em
casos excepcionais como proces-
sos da Corregedoria e pedidos
de liminares”, diz a publicação.
A sessão será exclusivaparaospro-
cessos que se arrastam no conse-
lho devido a complexidade.
Segundo a matéria, o CNJ tem
“pautado bastante e julgado mui-
to”. Na última reunião do semes-
tre, dia 10 de junho, antes do re-
cesso judiciário, foram julgados
mais de 100 processos em uma
sessão que durou sete horas.

Servidores de Maringá durante as paralisações
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LICENÇA MATERNIDADE DE 180 DIAS

APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Sindijus-PR se reúne com
TJ em favor dos servidores

Convênios
Dentista - Alber Formagio – 35% de desconto - 41 3282-5991
Despachante - Marcos Antonio de Camargo – 30% de desconto - 41 3253-1862
Odontologia -OndontoEmpresa convêniopermanentedireto comoSindijus-PR

TJ TERÁ QUE DISCIPLINAR DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES

A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei
(PL) que amplia a licença-maternidade de quatro para
seis meses. A proposta garante o incentivo fiscal para
as empresas que concederem mais dois meses para
suas trabalhadoras. A norma é facultativa e beneficia-
rá também, na mesma proporção, as mães adotivas.
O PL seguirá para sanção do presidente Lula. O incen-
tivo fiscal concedido às empresas privadas valerá a
partir de 2010. Já no serviço público, a nova lei passa
a vigorar imediatamente após a sanção do presiden-
te. Os quatro primeiros meses serão pagos pelo Insti-
tuto Nacional do Seguro Social (INSS), e os vencimen-
tos dos dois meses que foram acrescentados deverão
ser pagos pela empresa. Esses valores serão deduzidos
do Imposto de Renda e haverá também o incentivo
fiscal sobre o valor do salário bruto, do qual serão
subtraídos os 20% do imposto patronal e os 11% do
INSS. O presidente Lula já garantiu que vai sancionar
a mensagem aprovada, transformando-a em lei.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) deu prazo de 30
dias, a partir do dia 13 de agosto, para que o Tribunal de
Justiça defina a competência das Varas da Comarca da
Região Metropolitana de Curitiba. O relator, conselheiro
João Oreste Dalazen, considerou procedente o pedido de
providências dos funcionários do foro central de Curitiba
que apontam supostas irregularidades cometidas na dis-
tribuição das ações ajuizadas nas varas dos foros regio-
nais da Região Metropolitana. A principal irregularidade,
apontada pelo conselheiro, é que mais da metade das
ações de busca e apreensão, movidas por bancos, estão
com a distribuição e processamento concentradas em
Piraquara. Segundo o Código de Organização e Divisão
Judiciárias (CODJ), a Comarca da Região Metropolitana
compreende não apenas o município de Curitiba, mas
também outros onze municípios. Para demonstrar o abuso
na distribuição de ações nas varas cíveis da Comarca, os
servidores informam que, até o último dia 30 de maio,
haviam sido distribuídos 1.605 procedimentos, dos quais
872 são ações de instituições financeiras envolvendo con-
trato de alienação fiduciária.
A irregularidade denunciada pelos funcionários do Foro
da Comarca de Curitiba é antiga. Há quase cinco anos,
desde que entrou em vigor o Código Judiciário do Paraná,
não houve nenhuma providência efetiva para se fixar
uma resolução especificando a competência dos juízos e
das varas do Foro Central e Regionais, conforme deter-
mina a lei. Sem resolução, “as ações dos bancos estão
sendo distribuídas e processadas em juízos de circunscri-
ção territorial limítrofes à Comarca de Curitiba”.

m reunião no dia 18
de agosto, entre a di-
reção do Sindijus-PR,

representantes dos aposenta-
dos do foro extrajudicial e re-
presentante das pensionistas
com a administração do Tri-
bunal de Justiça, o Sindicato
intercedeu mais uma vez em
favor do reajuste dos aposen-
tados do foro extrajudicial.

Nas reuniões, primeiro
com o presidente Vidal Coe-
lho e em seguida com o
desembargador Antonio
Lopes de Noronha, 1º vice-
presidente do TJ, a adminis-
tração se comprometeu em
pedir que a continuidade do
julgamento no Supremo Tri-
bunal Federal (STF), do pe-
dido em favor dos aposenta-
dos do extrajudicial seja
agilizada. “O representante
da administração do TJ estará
em Braília e vai verificar o an-
damento do processo. Se o
julgamento demorar, o TJ vai
analisar a possibilidade de
encaminhar projeto para a As-
sembléia Legislativa em favor
dos que se aposentaram an-
tes de 1997”, explica o dire-
tor do Sindijus-PR, David
Machado. No entanto, David
entende que estes aposenta-
dos já têm direito adquirido
e não precisam aguardar o jul-
gamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (Adin)
pelo Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), para receberem os
reajustes em seus vencimen-

tos. No fechamento desta edi-
ção, foi agendada nova reunião
com o 1o. vice-presidente para
o dia 26 de agosto, às 16:00 ho-
ras, quando deverá ser apresen-
tada uma posição oficial da ad-
ministração em relação ao as-
sunto.

PENSIONISTAS

Quanto ao cálculo das pen-
sionistas, que aguarda confe-
rência na Paranaprevidência, o
presidente Vidal Coelho está
em contato com a direção do
órgão previdenciário e deverá
agilizar a análise e já foi agen-
dada nova reunião para a se-
mana que vem, dia 26 às 16:00
horas, entre a administração do
Tribunal e Paranaprevidência,
com a presença do Sindijus-PR
e representantes dos aposenta-
dos do extrajudicial e pensio-
nistas, quando o assunto estará
em pauta.

EC 41
Em relação aos aposentados

que foram prejudicados pela
Emenda Constitucional 41, a in-
formação é de que o pagamen-
to deverá ocorrer nos próximos
dias, uma vez que o Tribunal já
efetuou o levantamento em re-
lação aos cálculos. A Lei já foi
publicada e o Sindijus-PR não
entende o por quê da demora
em sair o pagamento, uma vez
que o Tribunal já tinha conheci-
mento do impacto financeiro
com a aprovação da lei.

Segundo David Machado,
o valor é muito pequeno para
o orçamento do Tribunal ,
“uma vez que o número dos
servidores que se enquadram
na situação não é grande”.
Após a audiência no TJ, a di-
reção do Sindijus-PR se reu-
niu com os representantes dos
servidores e pensionistas na
sede do Sindicato.

Sindicato busca agilizar o precatório das pensionistas e resolver
o reajuste do foro extrajudicial

Reunião na sede do Sindijus-PR avaliou as negociações

Gustavo Henrique Vidal
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Jornalistas protestam contra a
desregulamentação da profissão

no Superior Tribunal Federal quer extinguir o diploma

Profissionais vão as ruas em defesa da formação superior para os jornalistas

ornalistas e estudantes de Jornalis-
mo se reuniram no dia 13, em
Curitiba, para realizar manifestação
em defesa da formação superior

para o exercício da profissão. Uma ação
movida pelo Ministério Público Federal
de São Paulo pretende pôr fim à exigên-
cia do diploma, documento central que
regulamenta a profissão dos jornalistas.
Se a ação prosperar vai permitir que a
profissão seja exercida por pessoas com
pouca ou nenhuma formação escolar.

A manifestação no Paraná foi coorde-
nada pelo Sindicato dos Jornalistas
(Sindijor-PR) e integra um conjunto de
mobilizações da Federação Nacional dos
Jornalistas (Fenaj) e mais 30 sindicatos
no País. A mobilização busca esclarecer a
população quanto à perda da qualidade
na informação. Vai atingir ainda, a inde-
pendência e a ética na imprensa, se a
desregulamnentação for aceita.

Desde a edição das normas que regula-
mentam a profissão e exigem o diploma, a
categoria dos jornalistas conseguiu avanços
importantes na profissionalização da mídia.
Conseguiu também, a adoção de padrões
éticos com a relevância social da imprensa.

Contudo, com a ideia de garantir a liber-
dade de expressão – que não é compro-
metida pela exigência do diploma, a Justi-
ça pode promover um retrocesso enorme
à imprensa e à sociedade em geral.

Confirmando a desregulamentação, a
imprensa do país deve mergulhar no
amadorismo e precarização, tanto do ní-
vel da informação oferecida pela impren-

sa, quanto das relações de trabalho nas em-
presas de comunicação. Uma decisão do
STF no sentido pretendido pelo Ministé-
rio Público Federal vai contra uma ten-
dência desenvolvida em 70 anos, da re-
gulamentação da profissão, e mais de 40
anos de criação dos cursos de Jornalismo.

Segundo a presidente do Sindijor,
Aniela Almeida, a importância da exigên-

cia do diploma está na garantia do direi-
to à informação independente. “O jor-
nalista tem o dever ético de assegurar
que as diversas opiniões ou as diversas
versões de um mesmo fato tenham seus
espaços garantidos nas mídias”, diz
Aniela.

As manifestações em Curitiba e em
todo o país acontecem no momento em
que se aproxima o julgamento do recur-
so extraordinário pelo STF. A ação, na
qual também é autor o Sindicato das Em-
presas de Rádio e Televisão no Estado de
São Paulo, iniciou-se em 2001 e, devido
a decisões confusas em seu curso, já foi
responsável por permitir que pessoas não
devidamente habilitadas exerçam a pro-
fissão.

O processo está agora para análise do
presidente do STF, Gilmar Mendes, e,
embora seja aguardada votação, não há
data precisa. Enquanto isto, os jornalis-
tas permanecem mobilizados para evitar
a desregulamentação e, entre diversas
atividades e manifestações por todo o
Brasil, publicaram um manifesto, em que
deixam clara sua posição em favor da re-
gulamentação.

Jornalistas distribuem manifesto no centro de Curitiba

Judiciário dificulta aplicação da Lei Maria da Penha
Após dois anos em vigor, a Lei Maria da Penha de combate à violência

contra a mulher, ainda não foi totalmente implementada. Sancionada
no dia 7 de agosto de 2006, a nova legislação não avançou em diversos
pontos, como na criação dos juizados especiais de violência doméstica e
familiar e das delegacias de mulheres. Os juizados e as delegacias que
existem, ainda sofrem com a infra-estrutura precária.

Segundo a advogada Sonia do Nascimento, do Instituto da Mulher
Negra, um dos principais entraves para cumprir a lei está no Poder
Judiciário. “São raros os juízes que entendem a Lei e que, no âmbito
penal, autorize as medidas protetivas”. Sonia destaca que as mulheres
vão às delegacias e retornam reclamando, que foram mal atendidas e
mal orientadas. “A lei não diz que depende da interpretação de cada
juiz. É uma lei, e lei é para se cumprir”. Sonia alerta que a principal
arma da mulher agredida é ter conhecimento da lei. A partir disso, a

mulher poderá exigir o cumprimento da legislação pelos juízes.
Um exemplo da falta de sensibilidade do Judiciário é o comportamento

do juiz 2ª Vara Criminal de Erechim, no Rio Grande do Sul, Marcelo Colombelli
Mezzomo. Alegando que a lei é inconstitucional, ele já negou 60 pedidos
de medidas preventivas. Mezzomo argumentou que a Lei Maria da Penha
é preconceituosa, já que pressupõe que a mulher é sempre a vítima.

Para a professora Nanci Stancki, da Universidade Tecnológica Federal
do Paraná, “a Lei Maria da Penha foi uma conquista da sociedade e trouxe
grande avanço no combate à violência contra a mulher”. Com a Lei,
houve o reconhecimento da violência doméstica como crime e a tendência
é que haja diminuição da impunidade aos agressores. Entretanto, diz
Nanci, tem-se que romper a barreira do silêncio da sociedade para que as
mulheres denunciem. “É preciso também, romper a resistência do judici-
ário para que a Lei seja verdadeiramente implementada”, conclui.
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SINDIJUS-PR ABRE INSCRIÇÕES PARA O VIII TIJUP

1ª quinzena de agosto de 2008

TRÊS

Uraí: em 20 anos a estrutura
diminuiu e o trabalho aumentou

servidores mantém o funcionamento dos cartórios

4 de setembro
Acontece o 2º Seminário
Interdisciplinar da Área
Sócio-jurídica do Poder
Judiciário do Paraná com
o tema Ação Comprome-
tida: a justiça que que-
remos Construir. O even-
to será no San Juan Eco
Hotel em Foz do Iguaçu e
encerra no dia 6.

5 de dezembro
O Sindijus-PR realiza o VIII
Torneio Inter-judiciário
do Paraná. Os servidores
e trabalhadores da justi-
ça paranaense poderão
se inscrever em 15 mo-
dalidades. Os jogos serão
disputados em Curitiba
até o dia 8.

6 de setembro
Começa a fase final da
VI Taça Sindijus-PR de
Futsal. Oito equipes bri-
garão por quatro vagas
nas semifinais, no dia 13.
A final do campeonato
acontece no dia 20 de
setembro, com almoço
de confraternização e o
II Torneio de Truco.

12 de setembro
O Sindijus-PR realiza
assembleia geral para
avaliar as mobilizações dos
servidores pela URV e dis-
cutir novas ações da ca-
tegoria para conquistar o
índice de 11,98%. O local
será divulgado em breve.

30 de setembro
Encerram as inscrições
para o VIII Torneio Inter-
judiciário do do Paraná.
Neste ano serão 15 mo-
dalidades disputadas em
Curitiba. A organização é
do Sindijus-PR.

esde 1988, quando as-
sumiram os últimos tra-
balhadores, a comarca

de Uraí não recebeu melhoras
em sua estrutura de pessoal. Pelo
contrário, um oficial de justiça
se aposentou recentemente. O
escrivão criminal, o auxiliar de
cartório e o único oficial de jus-
tiça são os responsáveis por man-
ter a ordem nos serviços da
escrivania.

Com isso, o grande volume de
ações em andamento deixa os ser-
vidores “de cabelo em pé”. “O ofi-
cial passa um sufoco todo mês.
Tem que correr para cumprir os
prazos, pois ele atende sozinho
todos os cartórios da Comarca
(cível, crime, juizados, família e
infância e juventude)”, constata
o secretário-geral do Sindijus-PR,
Mário Cândido de Oliveira, que
esteve em visita à Comarca. O
mesmo “aperto” atinge quem fica
no cartório. A falta de servidores
faz com que o escrivão e o auxili-
ar de cartório trabalhem no limi-

te. A comarca atende também os
municípios de Jataizinho e Ran-
cho Alegre.

O pouco espaço do cartório
também é outro problema aponta-
do. Não há espaço adequado para
guardar os processos que se acu-
mulam em todas as partes da sala
deixando mesas e prateleiras
lotadas. São mais de 800 feitos em

andamento e não há espaço para
alojar a papelada. “É uma sala
muito pequena e onde fica o ar-
quivonãocabemmaisprocessos”,
conta Mário Cândido.

Ainda segundo o diretor do
Sindicato, o Tribunal de Justiça
precisa nomear servidores com
urgência para Uraí, para que não
prejudique ainda mais o desem-

penho do trabalho. “O número
de processos cresce cada vez
mais e a estrutura precisa au-
mentar para acompanhar a de-
manda. Caso contrário, os servi-
dores vão se aposentar ou ficar
doentes em virtude da estrutu-
ra deficiente e do excesso de tra-
balho e o problema continuará
sem solução”, diz.

Não há mais espaço para arquivar processos

O Sindijus-PR começa a receber a partir de 1º de se-
tembro, as inscrições para o Torneio Interjudiciário do
Paraná (VIII Tijup), que acontece entre os dias 5 e 8 de
dezembro, em Curitiba. A direção do Sindicato dis-
ponibilizará o regulamento e as fichas no site do Sindica-
to. As inscrições poderão ser solicitadas através do ende-
reço eletrônico informado ou pelo telefone (41) 3075.5555.
O prazo para as inscrições vão até o dia 30 de setembro.

O Tijup 2008 vai receber inscrições em 15 modalidades:
Atletismo,Truco,Tranca, Basquetebol, Voleibol, Vôlei deAreia,
Futebol Suíço, Futebol de Salão, Natação, Tênis, Tênis de
Mesa, Sinuca, Pebolim, Bocha e Xadrez. Alguns esportes se-
rão mistos, com equipes formadas com mulheres e homens.
Cada comarca poderá inscrever uma equipe nas modalida-
des coletivas. Para os esportes individuais e em duplas o
limite será de três inscrições, podendo inscrever até um

reserva. É preciso destacar que haverá competições nos
mesmos horários e o competidor, que estiver inscrito em
duas modalidades, deverá escolher, com antecedência, qual
disputará e avisar a comissão organizadora.

Os locais de disputa ainda estão sendo estudados,
mas é certo que haverá competições na sede campes-
tre do Sindicato e na Associação Atlética do Banco do
Brasil. Outros espaços serão visitados para acomodar
as delegações.

Para o secretário-geral do Sindijus-PR, Mário Cândido
de Oliveira, a experiência dos jogos anteriores “mostrou
que é uma oportunidade única de melhor nos conhecer-
mos, dentro do ambiente saudável de uma competição
esportiva”. Para ele os jogos promovem, de forma uni-
forme, o fortalecimento do Judiciário, como instituição,
usando os jogos como elementos de agregação.
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