
Jornal do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Paraná • Ano XIX • nº 325  •   Julho de 2009

Alterações nas Leis 16023/08 e 16024/08 foram discutidas e aprovadas em assembleia

Servidores aprovam propostas
para garantir direitos

Reajuste de 5,9% consolida
política salarial

Servidores aprovam propostas para reverter a extinção dos cargos
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dos atrasados
da URV até 94
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s negociações com a administração
do Poder Judiciário para alterar as
leis 16023 e 16024, ambas de 2008,

estão em andamento. Os servidores se reu-
niram em Assembleia Geral no dia 20 de
julho para debater e aprovar as propostas
encaminhadas pela categoria, por carta,
e-mail ou pessoalmente. O pedido de mu-
dança pretende evitar a extinção de cargos
no Foro Judicial e acabar com as expecta-
tivas de carreiras dos servidores. As pro-
postas serão encaminhadas ao presidente

Carlos Hoffmann. Uma reunião entre o
Sindijus-PR e a administração está previs-
ta para o começo de agosto.

Durante a Assembleia Geral foram
apresentadas várias propostas. Muitas de-
las semelhantes. Segundo José Roberto Pe-
reira, coordenador-geral do Sindijus-PR,
“isso facilitou o trabalho da direção do Sin-
dicato que procurou aproveitar todas as
sugestões propostas”. O documento foi
lido e debatido durante a Assembleia e,
ao final, aprovado por unanimidade.

Desde que assumiu a direção do Sindijus-PR em 2006, a atual
diretoria perseguiu a ideia de que não era mais possível deixar as
perdas salariais se acumularem como acontecia antigamente. Quando
reeleita por mais três anos em 2008, continuou com o mesmo
propósito. Ao assumir a primeira gestão, deparou com um veto do
governador no projeto de reajuste de 8,5%, mas para que o proje-
to fosse reapresentado à Assembleia Legislativa e transformado
em lei.

De lá para cá, todos os anos, foram aprovadas leis que repõem a
inflação do ano anterior: 3,14% de 2006; 4,46% de 2007; e agora,
5,9% da inflação de 2008.

Gustavo Henrique Vidal
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entos sopram na direção
dos servidores. Temos o
que comemorar. Com a

publicação do Decreto Judiciá-
rio 706, de 16 de julho, a con-
quista da URV está consolidada.

Num trabalho audacioso, a di-
reção do Sindijus-PR iniciou o
movimento em busca de um di-
reito. A verba já tinha sido paga
aos magistrados, que também já
tinham recebido os atrasados. A
luta da categoria foi grande. Não
faltou apoio de servidores de
todos os setores. Muitas viagens,
reuniões, assembleias, paralisa-
ções, cartazes, faixas, camisetas.
O Pedido de Providência no CNJ
foi determinante. Trabalho de fô-
lego. Não foi em vão.

Em outubro do ano passado,
a implantação; em dezembro, a
primeira parcela dos atrasados; em
julho, a Lei 16165/09 que autori-
zou o presidente do Tribunal de
Justiça a fazer a incorporação. Ago-
ra, com o Decreto, o direito está
consolidado. Tropeço também
houve. Em dezembro, o veto do
governador na mensagem que
previa a incorporação. A direção
do Sindijus-PR não vacilou. Foi
em busca de contatos no Legis-
lativo e no Judiciário. Pediu a der-
rubada do veto. A solução veio
com a inclusão da incorporação
no projeto do reajuste. Etapa
vencida. Outra conquista que veio
com a Lei 16165/09 é a mudança
da data base dos servidores do ju-

diciário, que no ano que vem passa
a ser no dia 1º de maio. A Lei tam-
bém autorizou o presidente, por
decreto, fixar o início do pagamen-
to da reposição salarial. Pois bem,
com o Decreto 706, o pagamento
dos atrasados dos 5,9% é uma rea-
lidade. Vai sair junto com o paga-
mento de julho.

Mas não é só. Em junho, de-
pois de muitos pedidos, teve iní-
cio o pagamento do risco de vida
aos auxiliares administrativos que
atuam nas varas e secretarias cri-
minais. Com base na Lei 16.008/
08, outros setores de trabalho tam-
bém estão prestes a receber a gra-
tificação. São as profissionais do
SAI, incluindo os motoristas que
atuam no mesmo setor. A proposta
de extensão do risco de vida aos
auxiliares administrativos que atu-
am nas secretarias cíveis também
é uma boa notícia. É uma reivin-
dicação antiga do Sindijus-PR.

No elenco das conquistas, es-
tão as negociações com a admi-
nistração para alterar artigos da

Lei 16023. São mudanças neces-
sárias. Informações que encora-
jam os trabalhadores a lutar.

A conclusão dos cálculos do
precatório das pensionistas e os
cálculos dos servidores que as-
sinaram os acordos, também são
motivos para comemorações.

Para encerrar: a imprensa vem
dando destaque à mudança de
rumo da economia. Com isso as
bolsas voltaram a subir, os juros
estão caindo e o nível de empre-
go crescendo. Assim, o crescimen-
to da arrecadação pode acelerar.

Devemos ficar atentos porque
ainda temos os atrasados da URV,
a incorporação aos vencimentos
dos R$ 100,00, o pagamento dos
reajustes aos servidores aposen-
tados do foro extrajudicial e muito
mais. Para não esquecer, no dia
4 de agosto o STJ julga o pedido
de licença especial aos ex-CLTs.

Com esse clima de ventos fa-
voráveis soprando, não é difícil
que a justiça seja feita em rela-
ção a esses servidores também.

URV

A notícia de que os juízes
receberam no final do
ano passado R$ 15 mi-
lhões de auxílio moradia
é um alerta para o Sin-
dijus-PR. Ainda existem
parcelas para receberem
e com certeza vão que-
rer. Temos que cuidar
para que a nossa URV não
morra na praia. Espero
que o presidente cumpra
com a sua palavra, quan-
do garantiu que o trata-
mento dado aos magis-
trados será o mesmo dos
servidores. Acredito que
pela condução das nego-
ciações da direção do
Sindijus-PR, com nossas
reivindicações, não tere-
mos problemas para re-
ceber a URV este ano.
No entanto temos que fi-
car atentos aos interes-
ses dos juízes, que sem-
pre acabam beneficiados
e nós sempre somos es-
quecidos.

F.B.K.

GOVERNADOR

São inadmissíveis os
questionamentos do go-
vernador Requião nas
questões do Judiciário.

Primeiro barrou o proje-
to de lei do reajuste,
atrasando em mais de
um mês o pagamento do
nosso direito de receber
os retroativos. Agora ele
quer impedir que os ofi-
ciais de justiça tenham
curso superior. Acho que
os servidores da justiça
devem protestar contra
as atitudes do governa-
dor, que muitas vezes
atrapalham, não só a
nossa categoria, como a
população.

T.M.B

PRECATÓRIO

Gostaria de agradecer o
empenho da direção do
Sindijus-PR em garantir
os cálculos dos preca-
tórios. Eu assinei o acor-
do e levei anos para sa-
ber o valor do crédito que
tenho direito. Esta ação
ficou muito tempo para-
da e esquecida e agora
esperamos com ansieda-
de a execução da ação.
Espero que a direção con-
tinue com a sua atuação
que está trazendo diver-
sos avanços para os ser-
vidores.

E.C.P.S.

mailto:conscienciaeluta@sindijuspr.org.br
http://www.sindijuspr.org.br
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ASSEMBLEIA aprova alteraçaões nas Leis 16023 e 16024

Servidores analisaram
propostas que serão
apresentadas ao
presidente Hoffmann

Julho de 2009

s negociações com a administração
do Poder Judiciário para alterar as
leis 16023 e 16024, ambas de 2008,

estão em andamento. Os servidores se reu-
niram em Assembleia Geral no dia 20 de
julho para debater e aprovar as propostas
encaminhadas pela categoria, por carta,
e-mail ou pessoalmente. O pedido de mu-
dança pretende evitar a extinção de cargos
no Foro Judicial e acabar com as expecta-
tivas de carreiras dos servidores. As pro-
postas serão encaminhadas ao presidente
Carlos Hoffmann. Uma reunião entre o
Sindijus-PR e a administração está previs-
ta para o começo de agosto.

Durante a Assembleia Geral foram
apresentadas várias propostas. Muitas de-
las semelhantes. Segundo José Roberto Pe-
reira, coordenador-geral do Sindijus-PR,
“isso facilitou o trabalho da direção do Sin-
dicato que procurou aproveitar todas as
sugestões propostas”. O documento foi
lido e debatido durante a Assembleia e,
ao final, aprovado por unanimidade.
Abaixo os itens que serão apresentados à
administração do TJ pelo Sindijus-PR.

1. Acrescentar ao capítulo V - Disposições
finais e transitórias, artigo com a seguinte
redação: Art...: Aos ocupantes dos cargos
extintos por esta lei, até a vacância total dos
referidos cargos, ficam assegurados todos
os direitos funcionais, inclusive crescimen-
tos nas carreiras por progressão, bem como
a remoção e relotação funcional.
Parágrafo único: Os cargos somente serão
extintos após publicação de edital de va-
cância aberto para remoção, desde que
nenhum servidor ocupante dos cargos se
habilite.

2. Art. 16: acrescentar o 3º Parágrafo com
a seguinte redação: “ficam abolidas as di-
ferenças de vencimentos em razão das
entrâncias, extintas por esta lei.”

3. Modifique-se o parágrafo 2º do artigo
8º, bem como o inciso II do mesmo pará-
grafo, da Lei 16023, para que passem a vi-
gorar com a seguinte redação; § 2º - Os
ocupantes do cargo da carreira de Técnico
Judiciário podem ser designados para ati-
vidades internas e externas, concernentes
com as atribuições de Comissário da Infân-
cia e Juventude, Porteiro de Auditório e
Leiloeiro, sob estas denominações para fins
de identificação funcional, observado o
seguinte:
II - O exercício das atribuições de comissá-
rio da infância e juventude implicará em
dispensa das atividades próprias do cargo
de técnico judiciário em grau definido pelo
juiz titular ao qual o funcionário estiver
subordinado; (Suprimido deste artigo e
parágrafos a função de oficial de justiça,
caso seja mantida a Resolução 48 do CNJ).

4. O artigo 8º da Lei 16023 passa a vigorar
acrescido do seguinte parágrafo e inciso:
Parágrafo 3º: Os ocupantes do cargo da
carreira de Analista Judiciário podem ser
designados para atividades internas e ex-
ternas concernentes com as atribuições de
Oficial de Justiça, sob esta denominação
para fins de identificação funcional, ob-
servado o seguinte:
I - o exercício das atribuições de Oficial de
Justiça implicará na dispensa das ativida-
des próprias do cargo de analista judiciário
em grau definido pelo juiz titular ao qual o
funcionário estiver subordinado.

Servidores durante votação das propostas na assembleia do dia 20

Obs.: Quanto às atribuições de Comissá-
rio da Infância e Juventude, poderiam ser
enquadrados como Analistas Judiciários,
com exigência de formação superior es-
pecífica em áreas como assistente social,
pedagogo e psicólogo. 

5. Modifiquem-se os artigos 48 e 49 da lei
16024/08, para que passem a vigorar com a
seguinte redação:
Art. 48: Parágrafo 1º - Acrescenta-se a reda-
ção original deste parágrafo:
“e aos contadores e avaliadores do Juizado
Especial, bem como a todos os ocupantes
dos cargos que foram extintos pelos artigos
21 e 22 da Lei 16023 e pela lei 14277/03”.
Mantém a redação original dos demais
parágrafos.
Art. 49: Suprimir do “caput” deste artigo
a palavra promoção, tendo em vista a eli-
minação das entrâncias.
Modifique-se o parágrafo 3º, de acordo
com a redação estabelecida pela Lei 16023/
08: “A remoção ou a promoção somente
serão admitidos a funcionários com mais
de 02 (dois) anos em exercício no cargo
independente do nível de sua classe (con-
forme redação do art. 13 parágrafo 4º
incisos I e II da Lei 16023/08)
Suprimir a palavra “Promoção” - tendo
em vista a eliminação das entrâncias.

6. Excluir o parágrafo 5º do art. 49 da lei
16024/08:
Não se aplica a remoção ou promoção aos
cargos cuja extinção estão previstos em lei

à medida que vagarem e nem aos cargos
que, de livre remanejamento, forem
redistribuídos pela Administração pública.

7. Verificar a incompatibilidade entre o
art.70, parágrafo 2º, da lei 16024/08 e a Lei
16008/08, que instituiu o local de risco,
quanto a incorporação das gratificações para
fins de aposentadoria.

8. Art. 79 da Lei 16024/08 - Acrescentar
inciso “V” - estabelecendo gratificação para
a secretaria da direção do fórum e admi-
nistração do fundo rotativo.

9. Alterar o parágrafo 7º do art. 79 da Lei
16024/08 - verificar hipóteses de manter
gratificações durante o período de afasta-
mento por licença especial e doença, prin-
cipalmente no tocante ao risco de vida (ana-
lisar o art. 113 da lei 16024, que se refere a
inclusão da gratificação pelo risco de vida,
se é inerente ao cargo).

10. Art. 93 da lei 16024/08 - alterar reda-
ção do parágrafo 1º deste artigo, tendo
em vista que a lei 16008/08 sofrerá alte-
rações, concedendo o local de risco, ou
risco de vida também aos secretários dos
juizados cíveis e auxiliares administrati-
vos desta secretaria. Transformar os car-
gos dos atuais auxiliares administrativos
em técnicos judiciários, com a conse-
quente alteração dos salários, de acordo
com a lei 16023, mantendo-se a gratifi-
cação do local de risco.

Gustavo Henrique Vidal
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Mobilizações garantem
negociação com o TJ

UM MÊS de luta mostrou a insatisfação da categoria

Julho de 2009

Reajuste de 5,9%
consolida política
salarial

Desde que assumiu a direção do
Sindijus-PR em 2006, a atual diretoria per-
seguiu a ideia de que não era mais possí-
vel deixar as perdas salariais se acumula-
rem como acontecia antigamente. Quan-
do reeleita por mais três anos em 2008,
continuou com o mesmo propósito. Ao as-
sumir a primeira gestão, deparou com um
veto do governador no projeto de reajus-
te de 8,5%, mas para que o projeto fosse
reapresentado à Assembleia Legislativa e
transformado em lei.

De lá para cá, todos os anos, foram
aprovadas leis que repõem a inflação do
ano anterior: 3,14% de 2006; 4,46% de
2007; e agora, 5,9% da inflação de 2008.
Mas não podemos esquecer que em 2008,
conseguimos os 11,98% da URV. Em menos
de quatro anos, os servidores tiveram seus
salários atualizados em 38,62%. Segundo
Mário Cândido de Oliveira, secretário ge-
ral do Sindijus-PR, “nesse período não dei-
xamos de repor os índices da inflação e
ainda conseguimos recuperar as perdas
da URV, ocorrida em 1994. ”Não se tem
notícia de que em algum momento os ser-
vidores tiveram seus salários atualizados
com tal frequência em tão curto espaço
de tempo”, sentencia Mário Cândido, que
ainda destaca que essa política vai conti-
nuar como prioridade da direção do Sin-
dicato.

Mário, no entanto, adverte que tudo
isso não teria sido possível se não hou-
vesse o envolvimento de todos os servi-
dores. “É fundamental a participação da
categoria. Só com seu apoio vamos con-
quistar nossas reivindicações”, destaca.

O decreto do Tribunal de Justiça, pu-
blicado no dia 22 de julho, determina
que o pagamento do índice de 5,9% seja
retroativo a janeiro e edita a nova tabe-
la de salários que incorpora os 11,98% da
URV aos vencimentos. ”Essa medida vai
permitir o pagamento da parcela da URV
para as pensionistas que recebem pela
Parana-previdência”, lembra Mário.

Outro ponto que beneficia a catego-
ria é a mudança da data base dos servi-
dores do judiciário para 1º de maio. “As-
sim não ficamos reféns do recesso parla-
mentar para garantirmos nossos próxi-
mos reajustes”, explica.

m mês de intensas mobilizações para combater
a extinção dos cargos no foro judicial, determi-
nada pela Lei 16023/2008, serviu para que

o Tribunal de Justiça abrisse oportunidade para rece-
ber sugestões dos servidores para alterar referida lei.
Além disso, o movimento “Acorda Paraná” também exi-
gia o cumprimento da Pauta de Reivindicações. Entre
os principais pontos estão o pagamento dos atrasados
da URV, o pagamento retroativo do reajuste de 5,9%,
desde janeiro de 2009, a todos os servidores ativos,
aposentados,  pensionis tas , inclusive os do foro
extrajudicial; a incorporação aos salários da gratifica-
ção de assiduidade de R$ 100,00; pagamento da par-
cela da URV às pensionistas; pagamento da gratifica-

ção de local de risco aos servidores; implantação dos
vales transporte e alimentação a todos os servidores
o que, segundo José Roberto Pereira, coordenador
geral do Sindijus-PR, houve avanços.

José Roberto afirma ainda, que o movimento ser-
viu para mostrar que os servidores estão sempre
dispostos a lutar por aquilo que entendem que é jus-
to. Portanto, é necessário que todos acompanhem as
ações do Sindicato e se, por acaso, as negociações
com o Tribunal de Justiça não avançarem, as mobili-
zações podem ser retomadas novamente. A expecta-
tiva, no entanto, é que se chegue a uma saída pacífi-
ca  para  a s questões  apontadas nesse mês de
mobilização, conclui Pereira.

Ponta Grossa

Londrina

MaringáCarlópolis
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EXECUÇÃO DOS ACORDOS

LICENÇA ESPECIAL DOS EX-CLT

INSCRIÇÃO DO TORNEIO DE FUTSAL

Julho de 2009

Já está com o advogado do Sindijus-PR, Daniel Godoy,
as informações necessárias para dar início à execução
em favor dos servidores que assinaram acordos na ação
dos 53,06%. Os cálculos foram entregues ao Sindicato
pelo Tribunal de Justiça. A assessoria jurídica do Sindi-
cato vai dar entrada na execução na 3ª Vara da Fazenda
Pública. Em seguida, o Estado do Paraná (réu), será
citado para dizer se concorda com os cálculos. José
Roberto Pereira, coordenador geral do Sindijus-
PR agradece aos servidores do setor da folha de paga-
mento do Tribunal de Justiça que, com grande esforço,
fizeram o levantamento da diferença entre os 30,74% e
os 53,06%, que possibilitaram essas informações. Sem
esse trabalho a apuração dos cálculos se tornaria muito
mais difíceis, assegura José Roberto.
Os servidores que tiverem interesse em saber o valor do
seu futuro precatório deverão comparecer pessoalmente
à sede do Sindicato. A medida serve de segurança para
evitar que a informação seja repassada a terceiros. Aos
servidores do interior do Estado, as informações serão repas-
sadas aos representantes de base de cada comarca.

O Sindijus-PR recebe até o dia 31 de julho inscrições
para o VII Taça Sindijus-PR de Futsal. Neste ano, apenas
servidores filiados ao Sindicato poderão participar. O
campeonato será divido em duas categorias: Adulto (18
a 39 anos) e Veteranos (acima dos 40 anos). Será
cobrada uma taxa de R$. 120,00 (cento e vinte reais) por
equipe, que poderá inscrever 12 jogadores. A realização
do Torneio está condicionada à inscrição mínima de quatro
times em cada categoria. A forma de disputa será defi-
nida no Congresso Técnico, que será realizado no inicio
da competição. Segundo o secretário-geral do Sindijus-
PR, Mário Cândido de Oliveira, é esperada a participa-
ção de muitos servidores no Torneio.

O advogado do Sindijus-PR, Ludimar Rafanhim, confir-
mou para o dia 04 de agosto o julgamento do  recurso
em mandado de segurança (RMS 26580) que pede licen-
ça especial aos ex-CLTs (aqueles que ingressaram nos
quadros do Tribunal de Justiça pelo regime CLT). A ação vai
ser apreciada pelos ministros da quinta turma do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) e pede que sejam beneficiados
somente os filiados ao Sindijus-PR. Quando Ludimar es-
teve em Brasília, em junho, conversou com o relator
ministro Napoleão Nunes Maia Filho e pediu prioridade
no julgamento, em virtude da existência de servidores
com mais de 60 anos aguardando a decisão.
Segundo David Machado, diretor do Sindijus-PR, “o Po-
der Executivo já concede licença especial aos seus ex-
CLTs e não entendemos porque o Tribunal de Justiça
insiste em continuar negando tal direito”. O Recurso tem
parecer favorável do Ministério Público.

Sindijus-PR deu entrada
no Tribunal de Justiça de
pedido para que seja

pago o retroativo do risco de vida.
No documento, o Sindicato pede
o pagamento, desde dezembro
de 2008, em favor dos servidores
que estão enumerados no artigo
1º da Lei 16008/08. Parecer do
advogado do Sindicato Ludimar
Rafanhim, fundamenta o pedido.

O coordenador-geral do
Sindijus-PR, José Roberto Perei-
ra, explica que o artigo 1º da Lei
é autoaplicável, ou seja, dá di-
reito aos servidores receberem
a gratificação desde a publica-
ção da Lei, não justificando que
o TJ tenha iniciado o pagamen-
to apenas em junho. “A lei asse-
gura aos servidores a gratifica-
ção prevista no artigo 172 do
Estatuto dos Servidores Estadu-
ais”, diz José Roberto.

JUIZADO CÍVEL

Outro pedido do Sindijus-

PR pode ser atendido em bre-
ve. A 2ª Vice-presidência do Tri-
bunal de Justiça elaborou um
novo projeto de lei para alte-
rar a Lei 16.008/08, que con-
cede gratificação do risco de
vida para os servidores do foro
judicial e Juizados Especiais. O
projeto, que esteve na pauta
Órgão Especial, mas foi retira-
do pelo presidente Carlos
Hoffmann, garante aos secretá-
rios e auxiliares administrativos
do Juizado Cível o direito de
receber a gratificação pelo lo-
cal de risco. “O Sindijus-PR já
pedia que a Lei 16008/08 ga-
rantisse esse direito”, diz José
Roberto, lembrando que desde
a campanha pela contratação
de servidores, deflagrada pelo
Sindicato em 2007, já defendí-
amos o pagamento da gratifica-
ção para todos auxiliares admi-
nistrativos.

Havia uma disparidade nos
salários. Com o fim do adicio-

nal noturno essa diferença au-
mentou. Agora, com a alteração
da lei, todos receberão o risco
de vida. No fechamento desta
edição, recebemos a informação
da 2ª Vice-presidência, de que
o projeto que altera a lei 16008/
08, foi retirado da pauta do Ór-
gão Especial para que fosse ela-
borado o impacto financeiro.

É bom lembrar, que durante
todo o ano de 2008, o Sindijus-
PR esteve em negociação com a
administração para regularizar a
situação dos novos auxiliares ad-
ministrativos, reivindicando essa
gratificação. Apesar de atingir um
expressivo número de servido-
res, a Lei 16008/08 criou um
impasse, daqueles que prestam
seus serviços nas secretarias
cíveis. Com este projeto, final-
mente a situação será resolvida.
O Sindijus-PR está em contato
com o Tribunal para saber quan-
do o projeto voltará à pauta do
Órgão Especial novamente.

Sindijus-PR pede atrasados da URV desde 1994
O Sindijus-PR pediu ao Tribunal
de Justiça, no último dia 21, o pa-
gamento dos atrasados da URV des-
de 1994. Fundamenta seus argu-
mentos em inúmeras decisões ju-
diciais. O documento pede tam-
bém que os valores sejam incluí-
dos no orçamento do Poder Judi-
ciário de 2010.

David Machado, diretor do
Sindijus-PR, explica que o pedi-
do já havia sido protocolado no
TJ no ano passado, “mas agora o
pedido foi reiterado com base em
decisões dos Tribunais onde há o
reconhecimento de que o direito
dos servidores tem início com a
transformação da moeda, em 1994,
e não nos últimos cinco anos”.

David diz ainda que o Sindijus-
PR solicitou a inclusão dos atrasa-
dos no orçamento de 2010, mas
que isso não significa que a ideia
de receber parcelas ainda este ano
esteja abandonada. “Temos conhe-
cimento que a arrecadação do Es-
tado está em crescimento e assim
o TJ pode continuar o pagamento
das parcelas”, completou.

Com esse novo pedido do
Sindijus-PR, é possível que os va-
lores dos atrasados da URV não
sejam divulgados nos contra che-
ques dos servidores no mês de
julho, já que o Tribunal informa-
ria apenas os últimos cinco anos.

O Sindijus-PR argumenta que,
em 2008, o TJ reconheceu o di-

reito dos servidores, após ter ou-
vido o Tribunal de Contas do
Paraná, que confirmou o caráter
indenizatório da verba e que o
pagamento não feria a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal. Com o pa-
gamento administrativo do índi-
ce de 11,98%, o TJ acabou renun-
ciando a prescrição quinquenal.
Logo, a informação sobre os valo-
res que cada servidor tem direito
devem levar em conta todo o pe-
ríodo que não foi pago, ou seja,
desde a conversão da moeda, em
1994. “Recentes decisões dos tri-
bunais superiores afirmam que
existe renúncia tácita à prescrição
quando há o reconhecimento ad-
ministrativo”, explica David.

Pedido do retroativo do
risco de vida está no TJ
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“RESOLUÇÃO é uma afronta à autonomia dos tribunais”

TJ DO MATO GROSSO USA ATO SECRETO

24ª ROMARIA DA TERRA

Julho de 2009

A Comissão Pastoral da Terra do Paraná realiza, no dia
16 de agosto, a 24ª Romaria da Terra do Paraná, que
acontece no município de Marilândia do Sul. O tema
deste ano será o Direito a Alimentação Saudável.
A 24ª Romaria da Terra Paraná pretende chamar a aten-
ção para o controle dos alimentos por multinacionais e
ao mesmo tempo possibilitar um debate que aponte al-
ternativas e iniciativas que vão desde a partilha da terra
até projetos de economia solidária, padarias e hortas
comunitárias, agroecologia, etc.
A produção e a comercialização dos alimentos foram
concentradas nas mãos das grandes empresas. Esse pro-
cesso escraviza os agricultores, encarece o preço dos
insumos, polui o meio-ambiente e faz do campo um
imenso “deserto verde” de cana, soja e madeira. Esti-
ma-se que 75% das 1.500 espécies de sementes domes-
ticadas pelos agricultores/as já tenham sido perdidas,
reduzindo toda alimentação humana a 15 ou 20 varieda-
des de sementes. Hoje, 10 empresas de sementes con-
trolam quase 40% do comércio mundial de sementes.

O Tribunal de Justiça do Mato Grosso, através de ato
administrativo que nunca foi publicado do Diário Ofici-
al, permitiu aumentos salariais e pagamentos irregula-
res de, ao menos, R$ 6,6 milhões a funcionários do TJ.
O ato secreto é considerado irregular pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ). Teriam sido beneficiados pelo
ato secreto até março passado, pelo menos a mulher,
um filho e uma cunhada de Paulo Lessa, presidente do
TJ e responsável pelo ato. No total, os três parentes de
Lessa teriam recebido R$ 2,3 milhões.
No decorrer do processo, foram feitas denúncias de
que os pagamentos extraordinários eram uma cons-
tante no TJMT. O próprio CNJ detectou 3.406 paga-
mentos extraordinários, entre 2003 e 2005. Só em de-
sencaixes acima de R$ 200 mil estão listados 70 magis-
trados. Em dezembro de 2004 teriam sido efetuados
pagamentos a 183 juízes e desembargadores; e em
janeiro do ano seguinte, mais 101.

Resolução 48/07, do
Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), determi-

nou aos Tribunais de Justiça dos
estados que exijam diploma de
curso superior como requisito
para provimento dos cargos de
oficial de justiça. A medida ago-
ra é alvo de questionamento no
Supremo Tribunal Federal (STF),
por parte do governador, Roberto
Requião, que ajuizou Ação Dire-
ta de Inconstitucionalidade, com
pedido de liminar.

Para Requião, a resolução é
uma afronta à autonomia do Po-
der Judiciário dos estados, “já
que produziria uma subordina-
ção dos Tribunais ao CNJ, vio-
lando com isso a autonomia ad-
ministrativo-orçamentária que é
de iniciativa do Judiciário local”.

Governador questiona
nível superior para oficial
de justiça

Além disso, afirma o gover-
nador, seria questionável a com-
petência do Conselho para proi-
bir a nomeação, por meio de
concurso público, de oficiais de
justiça que não possuam curso
superior. Segundo Requião,
“apenas uma lei de iniciativa do
Poder Judiciário poderia tratar
da matéria”. O governador lem-
bra, que no Paraná existe a lei
estadual 16023/2008, que pre-
vê o ensino médio como sufici-
ente para o exercício da função
de oficial de justiça. Para ele, a
medida ocasionaria um acrésci-
mo significativo nas despesas or-
çamentárias do Poder Judiciário
do Paraná, “inviável na atualida-
de, pois inexistem recursos fi-
nanceiros para suprir essa de-
manda”, conclui o governador.

Segundo a direção do
Sindijus-PR, um dos motivos das
mobilizações que estão aconte-
cendo no Estado, é justamente
contra a mencionada Lei 16023,
que o governador elogia sem co-
nhecimento de causa. Com a
nova lei, os salários serão quase
metade dos que são pagos atu-
almente, além de determinar
que os novos contratados rece-
bam uma parte da remuneração
em gratificações, que não levam
para suas aposentadorias, e ain-
da, permite que o juiz indique
quem vai exercer a função de
oficial de justiça. Resumindo:
para o Sindicato que represen-
ta a categoria, a situação do tra-
balhador do judiciário vai pio-
rar muito com a legislação que
o governador elogia.

ESPECIALIZAÇÃO EM SOCIOLOGIA POLÍTICA

Estão abertas, até o dia 15 de agosto, as inscrições
para a Especialização em Sociologia Política da Univer-
sidade Federal do Paraná. Mais informações pelo site
www.sociologiapolitica.ufpr.br ou pelo telefone (41)
3360.5019.
A especialização busca formar profissionais capazes de
analisar os fenômenos políticos e sociais, com o pensa-
mento voltado para os fenômenos da mundialização
financeira, a crise do Estado de bem-estar, as novas
formas de sociabilidade capitalista, a violência, a for-
mação de blocos econômicos em escala internacional,
o superimperialismo, implicando um preparo intelectu-
al cada vez mais exigente, especialmente para os pro-
fissionais envolvidos na gestão pública e assessoria.

Requião entrou com ADI no STF contra Resolução nº 48

CMS organiza mobilização para 14 de agosto
Para organizar uma

grande mobilização no dia
14 de agosto, como um dia
de luta nacional, que será
construído de forma uni-
tária, a Coordenação dos
Movimentos Sociais (CMS)
está realizando plenárias
gerais, que vão acontecer
nos dias 4 e 11 de agosto.
O local do encontro é na
sala de reuniões do Centro
Che Guevara, em Curitiba,
sempre às 19 horas.

Na pauta, além da
mobilização do 14 de
agosto, a campanha “O Pe-
tróleo tem que ser Nosso!”

e debate sobre a crise eco-
nômica e o papel do traba-
lhador diante do quadro, fim
das demissões, redução da
jornada sem redução de sa-
lário, ampliação dos direitos
trabalhistas e sociais, refor-
ma agrária, reforma urba-
na, fim da criminalização da
pobreza e dos movimentos
sociais, contra a privatização
dos Correios, reestatização
da Vale, CSN, Embraer e
Petrobrás e a valorização dos
servidores públicos.

A campanha “A classe
trabalhadora não pagará
pela crise” é coordenada por

um comitê que reúne to-
das as forças políticas que
defendem a soberania na-
cional sobre esses recur-
sos estratégicos.

A mobilização de 14 de
Agosto dá continuidade à
jornada iniciada em 30 de
Março, com o objetivo de
alertar o povo sobre a ne-
cessidade de mobilizar-se e
lutar para que os capitalis-
tas paguem a conta da cri-
se que não é nossa; fazer
um amplo debate sobre a
crise e as propostas das or-
ganizações do povo para
enfrentá-la.

http://www.sociologiapolitica.ufpr.br
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CORREGEDOR diz que inspeção do CNJ chega em agosto

Dipp: “Paraná é campeão de
irregularidades em cartórios”

Julho de 2009

m entrevista ao jornal Gazeta do
Povo, o corregedor nacional da Jus-
tiça, Gilson Dipp, afirmou que esta-

va presidindo uma sessão do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ) e disse que boa par-
te dos processos que tramitam no conselho
sobre cartórios é do Paraná. Ressalva, no
entanto, que grande parte dos titulares de
cartórios são concursados. “Mas, sei que há
uma herança de não realização de concur-
sos, que está levando a uma certa distorção”,
diz. Dipp adianta, que, possivelmente em
agosto, a Justiça estadual passará por uma
inspeção do CNJ, que verificará a situação
dos cartórios. O Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ) em decisão de outubro de 2008,
determinou que todos os cartórios judici-
ais do Paraná sejam estatizados. O Tribunal
de Justiça do Estado (TJ-PR) tem prazo de
12 meses para cumprir a decisão e substi-
tuir os titulares e servidores não integran-
tes da Justiça para-naense nos cartórios ju-
diciais - aqueles que servem diretamente
ao Poder Judiciário. Atualmente, grande par-
te dos cartórios judiciais do Estado são

privatizados, apesar da existência de um
dispositivo na Constituição Federal proibin-
do a prática.

Nessa inspeção do CNJ, além de anali-
sar todos os aspectos nas varas e nos tribu-
nais, será observada também a situação dos
cartórios das chamadas serventias extra-
judiciais. São concessões do Poder Públi-
co ao particular e, por este motivo, de-
vem ter a maior transparência possível.

O corregedor alerta para um possível
erro caso o Congresso Nacional aprove
uma proposta de emenda constitucional
(PEC) que garante a efetivação de diri-
gentes de cartórios admitidos sem con-
curso público após a Constituição. “Se-
ria um retrocesso a tudo o que se tem
feito pela transparência no serviço pú-
blico”, destaca Dipp, lembrando que o
CNJ é o órgão competente para analisar
as políticas públicas não só da Justiça
como de serventias extrajudiciais.

Segundo Gilson Dipp, desde que as-
sumiu a corregedoria, o CNJ realiza ins-
peções nos tribunais em vários estados.

Ele explica que o trabalho não é só de
fazer inspeção nos tribunais. Após a ins-
peção, a equipe do conselho retorna ao
CNJ, compila os dados apurados, faz uma
análise e elabora um relatório, com as
recomendações e determinações que de-
vem ser seguidas pelo tribunal inspecio-
nado. “Há presidentes de tribunais que
pedem a inspeção para auxiliar nas mu-
danças administrativas”, conta.

Os principais problemas encontrados
nas inspeções, segundo o CNJ, estão vin-
culados às gestões. Dipp afirma que está
faltando celeridade, congestionamento
de processos e má administração. Além
disso, foram encontrados diversos casos
de má-aplicação de recursos públicos.
“Todos os tribunais se queixam que as
verbas são muito limitadas. Mas a gente
tem constatado que as verbas são, muitas
vezes, empregadas de forma inadequa-
da e a Justiça de primeiro grau está aban-
donada”, revela. “O nosso trabalho é de
tentar contribuir para o aprimoramento
do Judiciário”, conclui Dipp.

Ato do TJ de Pernambuco lembra o AI-5 da ditadura
Se utilizando dos mesmos instrumentos da ditadura militar, que

“governava” o Brasil por meio de atos institucionais, o presidente do
Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, desembargador Figueiredo
Alves, tenta interferir na organização dos trabalhadores do judiciário
pernambucano. O AI-5 da ditadura militar foi um dos mais perversos
instrumentos utilizados pelos militares para fechar o Congresso Nacio-
nal, retirar direitos políticos, perseguir, torturar e matar. Para o
Sindijus-PR é inadmissível a interferência do Tribunal de Pernambuco
na atividade legal dos servidores.

Por meio da Instrução Normativa nº 20, publicada no dia 14 de
julho de 2009, ele proibiu a participação dos servidores nas assembleias
da categoria, tendo causado revolta nos servidores e no meio sindical.
A instrução foi editada depois de uma conturbada ordem e contra-
ordem de aferição de frequência dos servidores no dia de uma parali-
sação de 24 horas, realizada no dia 09. Ou seja, num dia anunciou o
corte do ponto e no outro, cancelou a medida. Agora, ao não aceitar a
crítica, opta pelo autoritarismo, ao tentar regulamentar por meio de
uma Instrução Normativa o direito de os servidores participarem de
reuniões e assembleias. E mais, tenta regulamentar o direito de gre-

ve, usurpando a competência do Congresso Nacional.
Numa mudança de comportamento, a presidência do TJ

pernambucano se nega a discutir com os principais interessados o Es-
tatuto dos Servidores, o Plantão Judiciário Permanente, a Revisão do
Plano de Cargos e o reajuste salarial da categoria de 5,53%. Ao invés
de tentar intimidar os servidores, deveria zelar pelo cumprimento da-
quilo que assume na mesa de negociação. A categoria sempre exerceu
o direito de reunião e de greve com responsabilidade. Nas paralisações,
os servidores instituem um plantão para os casos de urgência, e nas
assembleias é comum a participação por representação por local de
trabalho.

Não há no meio sindical brasileiro, nada semelhante ao que preten-
de o TJ-PE com a Instrução Normativa nº 20, que, a exemplo dos Atos
Institucionais, deve ser lançada na lata do lixo. O Sindicato vai repre-
sentar o TJ-PE perante o Conselho Nacional de Justiça e levar ao
conhecimento da Organização Internacional do Trabalho, do Congresso
Nacional, da Assembleia Legislativa de Pernambuco, da Central Única
dos Trabalhadores e dos Sindicatos dos Servidores do Judiciário de todo
o País, essa inaceitável intromissão.

“Crise” não
desanima os
trabalhadores

A crise não desanimou os tra-
balhadores com data-base no se-
gundo semestre na reivindicação
de aumento real de salários. Nes-
se período se concentram as cam-
panhas salariais das categorias
profissionais mais organizadas do
Brasil , como metalúrgicos, ban-
cários, petroleiros, químicos e
eletricitários.

Bancários e metalúrgicos, que
têm data-base em setembro, se
preparam para iniciar as negoci-
ações. Os mais de 465 mil bancá-
rios do País querem reajuste de
10% (inflação mais 5% de aumen-
to real) nos salários. Os cerca de
220 mil metalúrgicos do Estado
de São Paulo querem a reposição
integral da inflação, além de au-
mento real do salário, cujo índice
deverá ser definido na mesa de
negociações.

De acordo com levantamento
do Dieese, apesar da crise houve
melhora nas negociações coleti-
vas do primeiro trimestre deste
ano em relação a igual período
de 2008. Nada menos que 96%
dos acordos garantiram ao me-
nos a reposição da inflação.
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SEMINÁRIO SOBRE EXTINÇÃO DE CARGOS NO RIO GRANDE DOS SUL

NOVA SEDE

Servidores cobram melhorias no
Fórum Criminal

em Curitiba funciona no bairro Santa Cândida

31 de julho

14 de agosto

4 de agosto

Gaúchos também lutam contra a extinção

Julho de 2009

esde o dia 1º de julho o
Fórum Criminal de
Curitiba funciona em

novo local. Mudou-se do centro
de Curitiba para o Bairro Santa
Cândida, nas antigas instalações
do Conglomerado Banestado. A
mudança foi determinada pela
administração do Tribunal de
Justiça, mesmo a contragosto dos
servidores, que continuam insa-
tisfeitos com a decisão. A refor-
ma durou meses e apesar da es-
trutura ser melhor do que a an-
tiga sede, ainda existem muitos
problemas que precisam ser re-
solvidos.

A maior reclamação são em
relação às salas. Algumas, ver-
dadeiros cubículos sem janelas
ou ventilação. A única abertura
é a porta. Os banheiros são pú-
blicos, obrigando, até mesmo os
juízes, a utilizar junto com réus
e partes nos processos.

Outra reclamação é em re-
lação à distância. Aproximada-
mente 12 quilômetros da anti-
ga sede na Marechal Floriano.
O Sindijus-PR vem recebendo
grande número de ligações nes-
se sentido. Com o caos no trân-
sito curitibano, fica impossível
chegar ao trabalho no horário.
Para quem mora em locais mais
afastados, mesmo saindo mais
cedo fica difícil prever o tem-
po de deslocamento.

Mas não é só para os funcio-
nários que a mudança trouxe
problemas. Ela tem gerado gran-
des transtornos à população. Há
grande dificuldade para as par-
tes (réus e testemunhas) locali-
zarem o novo endereço. “É um
problema que cabe ao Tribunal
resolver. Uma linha de ônibus
especial poderia ajudar a dimi-
nuir o problema tanto dos ser-
vidores como das pessoas que

precisam ir ao Fórum”, diz o se-
cretário-geral do Sindijus-PR,
Mário Cândido de Oliveira.

O Sindijus-PR ainda chama
atenção para a segurança no lo-
cal. Segundo Mário Cândido, o
Tribunal deveria se preocupar
mais com a questão, “pois quan-
do foi anunciada a transferência
do fórum, chamamos uma audi-
ência pública na Assembleia
Legislativa quando representantes
da Polícia Civil alertaram para o

risco de resgate de presos, pois o
fórum foi instalado próximo a fa-
velas”. “O acesso se dá apenas por
uma rua estreita, o que pode faci-
litar a ação dos bandidos”, disse
um dos policiais.

“São questões que o TJ de-
veria ter levado em considera-
ção antes de mudar totalmente
a vida dos servidores e da po-
pulação, que diariamente pro-
curam o fórum”, conclui Mário
Cândido.

O Seminário Estadual realizado pelos servidores do Ju-
diciário do Rio Grande do Sul, no dia 17, debateu o plano
de cargos e salários, o PL 120/09, que propõe a extinção
dos cargos dos servidores naquele Estado. No encontro, a
categoria também definiu as diretrizes básicas que de-

vem asseguradas no plano de carreira da categoria.
O coordenador-geral do Sindijus-PR, José Roberto Pe-

reira, participou do seminário e falou sobre a triste expe-
riência da extinção dos cargos no judiciário paranaense e
a luta dos trabalhadores para revogar artigos da Lei 16023.

A partir dos debates e da experiência apresentada, fi-
cou claro que se a lei o PL for aprovada, acabam as pers-
pectivas de um plano de carreira para atender as necessi-
dades da categoria e qualificação dos serviços prestados à
população. Foram definidos diversos encaminhamentos e
atividades a serem realizadas em todo o Estado. Entre
elas, a de levar à imprensa esclarecimentos sobre a gravi-
dade desta iniciativa do TJ para o atendimento dos servi-
ços do judiciário à população. Os trabalhadores também
debateram a tentativa de dividir a categoria, com a cria-
ção de dois novos sindicatos, representando segmentos
dos servidores do judiciário, como oficiais de justiça e dos
cargos que estão em extinção. Após diversas manifesta-
ções, a plenária repudiou as tentativas de divisão e votou
por construir um documento oficial repudiando a iniciativa
e reforçando a necessidade de unidade dos trabalhadores.

A Comissão Pastoral da
Terra do Paraná reali-
za, no dia 16 de agos-
to, a 24ª Romaria da
Terra do Paraná, que
acontece no município
de Marilândia do Sul. O
tema deste ano será o
Direito a Alimentação
Saudável.

A Coordenação dos Mo-
vimentos Sociais reali-
za mobilização popular
da campanha “A classe
trabalhadora não paga-
rá pela crise”.

14 de agosto
Nos dias 14 e 15 o Sindi-
jus-PR realiza o encon-
tro dos auxiliares admi-
nistrativos para discutir
questões da categoria e
as leis 16023/08 e 16024
/08. O local ainda será
definido pela direção do
Sindicato.

16 de agosto

Encerram as inscrições
para a VII Taça Sindijus-
PR de Futsal. Apenas
servidores filiados ao
Sindicato podem parti-
cipar. O campeonato
será divido em duas ca-
tegorias: Adulto (18 a
39 anos) e Veteranos
(acima dos 40 anos)

Acontece no Supremo
Tribunal Federal o julga-
mento do recurso em
mandado de segurança
(RMS 26580) onde o
Sindijus-PR pede licen-
ça especial aos ex-CLTs.
A ação vai ser apreciada
pelos ministros da quinta
turma do STF.




