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EXCELENTÍSSIMO  SENHOR PRESIDENTE DO EGREGIO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. 

 

 

Assunto: PROPOSTA DE ACORDO visando 

regulamentar no âmbito do tribunal de justiça a 

Resolução 219 do Conselho Nacional de Justiça 

 

 

SINDIJUS – SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER 

JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito privado, 

entidade sindical de primeiro grau, CNPJ 75.061762/0001-05, com endereço na Rua 

David Geronasso, 227, Boa Vista, Curitiba/PR, neste ato representado por seu 

Coordenador, Sr. José Roberto Pereira, brasileiro, casado, servidor público estadual, RG 

nº 1894000 e inscrito no CPF sob nº 303.580.439-72 vem respeitosamente apresentar 

PROPOSTA DE ACORDO para regulamentação da Resolução 219 do Conselho 

Nacional de Justiça no âmbito do Tribunal de Justiça do Paraná. 

           O requerente apresentou diversas sugestões de alterações à minuta do anteprojeto 

de lei que foi aprovada no Colendo Órgão Especial em data de 22 de outubro de 2018, 

em que regulamenta a aplicação da Resolução 219 do CNJ, no entanto, maioria de suas 

propostas ainda não foram acolhidas, principalmente no que tange a questão da 

equalização entre os servidores do 1º e 2º graus em tese de igualdade de tratamento. 

          Entende o Sindicato que este é um momento para corrigir distorções históricas nas 

carreiras dos servidores do Poder Judiciário, portanto, é fundamental que haja a efetiva 

participação de todos os servidores envolvidos.  

          O requerente tem algumas considerações que submente à apreciação de Vossa 

Excelência na busca efetiva do cumprimento da Resolução 219 do CNJ e o tratamento 

isonômico entre os níveis de primeiro e segundo graus, RESPEITANDO a aprovação já 

do anteprojeto de lei pelo Órgão Especial no que tange a pretensões já deferidas pela 

administração e que estão no CNJ para deliberação. 

          Preliminarmente destacamos que a distorção entre as tabelas existentes entre os 

servidores do nível médio do 1º grau para com os servidores do 2º grau de jurisdição  

equivale a 14,53%.  
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          Há décadas essa situação vem se perdurando, servidores com mesmo nível de 

escolaridade e com função idênticas possuem tratamento diferenciado, e a 

administração do tribunal insiste nessa condição distorcida de tratamento, e apresenta 

uma minuta para aprovação no Órgão Especial, que não contempla a categoria, o que 

gerou maior descontentamento entre esses servidores. 

         Com relação aos níveis de transição dos servidores do 1º grau (nível médio) siglas 

INT e AUJ, não houve tratamento igualitário ao ora dispensado para o 2º grau dos 

ocupantes da sigla IAD, e o sindicato propõe que essa desigualdade seja corrigida, e que 

o enquadramento do nível médio siglas INT e AUJ, cujas siglas passarão a ser 

denominadas ITD se deem com o mesmo critério de tratamento utilizado para o quadro 

da secretaria IAD (ITD), ou seja, que os servidores do nível médio do primeiro grau 

possam ser enquadrados no nível inicial ITD 6, resultando assim numa equiparação 

imediata de tabelas, diferentemente do previsto na minuta aprovada pela administração 

que trás manifesta distorção de enquadramento, ainda mantendo a desigualdade de 

tratamento existente entre 1º e 2º graus. 

O sindicato se manifestou no sentido de corrigir essa situação, entretanto, a 

administração do tribunal não atendeu ao pedido da categoria, sob o argumento de 

impossibilidade financeira e orçamentária, no entanto, não foram apresentados os 

estudos e memoriais de cálculo para fundamentar a alegada impossibilidade.  

Destaca ainda o Requerente, que o enquadramento seja o mesmo entre os 

servidores do 1º e 2º grau, e que sejam ambos enquadrados no nível inicial na sigla ITD-

6 e, ainda que por uma questão orçamentária haja escalonamento para alcançar a plena 

igualdade de tabela entre o 1º e o 2º grau, que esta não seja superior a (03) três anos.  

A questão é que da forma que o anteprojeto foi aprovado pelo tribunal, com o 

enquadramento do 1º grau no nível inicial ITD-3, os reflexos desse enquadramento é 

totalmente insatisfatório, sendo que do índice de 14,53% a que tem direito, os servidores 

do 1º grau terão um acréscimo imediato apenas de 2,2% e o restante de 12,33% será 

fatiado em um longo período entre 5 e 15 anos, deveras incoerente na questão de 

tratamento isonômico.  

Com relação ao nível superior, chegou ao conhecimento deste sindicato por 

intermédio do Desembargador Eduardo Sarrão, de proposta da ANJUD (minuta 

anexa), para manifestação, e o sindicato como entidade representativa de toda a categoria 

se manifesta o seguinte: Sobre as propostas de tabelas apresentadas para o nível superior, 

o sindicato não é contrário desde que não haja prejuízo na correção de tabelas dos 

demais servidores, inclusive do nível básico e médio. 

O Sindicato ainda Requer que os assuntos atinentes a questões especificas sobre  

“tratamento isonômico” que não tem relação com livre transito, quadro único, 

redistribuição da força de trabalho, sejam IMEDIATAMENTE tratadas e resolvidas 

administrativamente pelo tribunal de justiça, e que os pleitos sejam deferidos antes do 

julgamento pelo CNJ para que se acelere a questão da igualdade de tratamento e pela 

valorização e priorização do 1º grau de jurisdição.  
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 A título de contribuição e para melhor compreensão sobre a questão dos níveis 

de transição dos servidores do nível médio apresentamos o seguinte:  

a) Caso o enquadramento do 1º grau se realize no nível inicial  INT 05, o índice 

imediato aplicado seria de 12,5% e o restante de 2,03%; deverá ser escalonado 

em curto espaço de tempo para não gerar impactos negativos, inclusive nas 

aposentadorias concedidas com base na média. 

b) Finalmente, se o enquadramento do 1º grau se realize no nível inicial  INT 06, 

nesse caso, a equalização será imediata no índice de 14,53%. Igualdade plena 

de tabela nível médio entre 1º E 2º graus. (PRETENSÃO DO 

REQUERENTE). 

        Caso a administração não venha a aplicar a equiparação de tabelas imediata, ou 

seja, enquadramento no nível ITD 6 conforme já esclarecido, e opte por escalonar a 

distorção de tabelas em níveis de transição ao longo tempo, segue algumas considerações 

importantes: 

        Primeiramente que o escalonamento não seja superior a 03 anos; e quanto à 

correção de distorções por meio de progressão diferenciada, o sindicato propõe a 

seguinte forma:         

a) 2  anos para progressão por merecimento  

b) 1,5 anos para progressão por antiguidade.  

 Assim, vencido a questão do que amplamente já foi descrito acima, o Sindicato ainda 

pleiteia o seguinte:  

 

1- Primordialmente RATIFICA os pedidos já feitos pelo sindicato e já 

contemplados no julgamento realizado pelo Colendo Órgão Especial, cuja minuta 

do anteprojeto de lei que encontra-se no CNJ; 

2- Majoração da indenização de transporte dos técnicos designados na função de 

oficial de justiça, com efeitos retroativos a 11 de junho de 2018, face acordo 

firmado entre o sindicato e administração do tribunal, sendo que essa demanda 
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se arrasta há mais de um ano e os servidores amargam o prejuízo por arcarem 

com despesas de transporte e combustível numa crescente crise financeira, sem a 

devida correção pactuada da indenização de transporte tenha sido reajustada.  

3- A livre movimentação de servidores entre o 1º e o 2º grau; conforme preconiza a 

resolução 219; 

4- A equiparação da gratificação de assistente de direção à gratificação da chefia de 

secretaria; 

Ocorre que em reunião com a administração em data de 11 de junho de 2018, 

foi convencionado, devido a conjuntura econômica e financeira arguida pela 

administração, que a gratificação de assistente da direção do fórum naquele 

momento não seria possível equalizar com a mesma gratificação paga a chefia de 

secretaria, e apenas seria elevada ao patamar de R$ 845,93.  Entretanto, também 

já se passaram mais de um ano, e nada foi resolvido, e neste momento oportuno, 

haja vista nova conjuntura política administrativa, econômica e financeira do 

tribunal, inclusive com a recente manutenção do orçamento do tribunal, o 

requerente insiste que se equalize ao patamar da chefia de secretaria a gratificação 

dos servidores que atuam na qualidade de assistentes da direção do fórum. 

5- Equiparação da gratificação de escrivães  à gratificação da chefia  de secretaria;  

6- Transição dos escrivães das varas de família e contadores do 1º grau para a mesma 

tabela dos escrivães criminais (SUP ), uma vez que se encontram na tabela da Lei 

11719/1997;  

7- Correção da distorção histórica das técnicas do SAIJ, enquadrando ou 

reclassificando como servidores de nível superior,  pois foram contratadas como 

profissionais de  nível superior (Psicólogo, Pedagogo e Assistente Social), exercem 

plenamente tais profissões e continuam enquadradas como servidoras de nível 

médio;   

8- Retirada do texto a previsão de exclusão da VPNI  como base de cálculo do 

Adicional de Tempo de Serviço  e outras vantagens, pois a questão se encontra 

judicializada  e no último dia  2 de outubro  de 2018 foi julgada procedente a ação 

coletiva do SindijusPr; 

9- Modificação da legislação sobre o processo disciplinar para assegurar igualdade  

de tratamento entre o primeiro e segundo grau ( regime disciplinar único), 

instituindo mecanismos que não visem apenas a penalização, mas   a correção de 

eventuais condutas vedadas pela legislação ( vide art. 41); 

10- Criação de uma única tabela de vencimentos para os servidores de nível superior, 

assegurando a igualdade entre os cargos; 

11-Chefia de Secretaria ocupada exclusivamente por servidor efetivo; 

12- Criação de uma gratificação para o assistente de gabinete do 1º grau, a ser 

ocupada exclusivamente por servidor efetivo; 

13-Criação de uma gratificação para coordenação do CEJUSC; 

14- Restrição do cargo em comissão para atuar como chefe de secretaria, e que onde 

houver cargo de escrivão nas serventias ou secretarias que a chefia lhe seja de caráter 

exclusivo; 
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15- Alteração do dispositivo legal para que os servidores efetivos alocados nos 

gabinetes do juízo de primeiro grau não façam parte do cálculo quantitativo mínimo 

de servidor por unidade para fins de distribuição e movimentação de servidores 

entre as unidades judiciárias de 1º e 2º grau; 

16- Que os oficiais de justiça, os técnicos judiciários e técnicos de secretaria, estes 

últimos na função de oficial de justiça, quando escalados no plantão judiciário, terão 

um acréscimo na indenização de transporte. E para efeito de aplicação desse 

percentual, será levando como base de cálculo 20% sobre a indenização de 

transporte dos técnicos judiciários; 

17-Com relação aos servidores de nível básico: Elevar o nível de escolaridade para 

nível médio; Incorporar a VPNI ao vencimento básico; Manter função comissionada 

na secretaria do Tribunal; Conceder mais 3 níveis de transição; 

18-Na avaliação de desempenho individual (art 8º) sejam mantidos apenas os 

requisitos objetivos, retirando o termo “dentre outros”; 

19-Retirar a vedação de acesso dos ocupantes do extinto quadro do 1º grau à 

secretaria do Tribunal de Justiça e à Cúpula Diretiva; 

20-Retirar o parágrafo 2º do art.15; nesse artigo há distinção cristalina entre os 

servidores do 1º e 2º graus, contrariando os preceitos da resolução 219; 

21-Retirar o parágrafo 3º do art. 33; o qual inviabiliza o tratamento isonômico; 

22-Excluir do descritivo das atribuições de Psicólogo Judiciário e Assistente Social 

Judiciário o inciso V onde diz: “conduzir veículo oficial para o desenvolvimento de 

suas atividades funcionais; 

23-No inciso XII do descritivo de cargo de Técnico judiciário substituir texto onde 

diz: “identificadas pelo superior imediato para “inerentes ao seu cargo”; 

24-Que haja criação de uma gratificação para os servidores que além de atuarem na 

secretaria, também acumulam a responsabilidade na administração da central de 

mandados, equivalente ao chefe de secretaria; 

25-Que a indenização de transporte prevista no artigo 28 e seu parágrafo 1º do anexo 

“A” material complementar, seja de forma continuada, não cessando seu pagamento 

pelos afastamentos do servidor, tanto voluntários “férias e licenças” quanto 

involuntários “tratamento de saúde; 

26-Função comissionada para os servidores que atuam no gabinete do juízo de 

primeiro grau de jurisdição, considerando que já existe referida função comissionada 

aos ocupantes do 2º grau.; 

27-Equiparação da gratificação de chefia dos Escrivães, Secretários de Juizados 

Especiais e chefes de secretaria;  

28-Que a livre movimentação de servidores entre o 1º e 2º graus, seja baseada sempre 

na quantidade de processos ativos e na necessidade de pessoal; 

29-Que a gratificação da chefia de secretaria seja equiparada a chefia de câmara; 

30-Manter o cargo de analista judiciário para as carreiras de Psicólogo e assistente 

Social; 

31- Alteração do descritivo dos cargos que não está em conformidade com as 

atribuições do cargo de analista  judiciário, pois atribui a este toda a atividade de 
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cumprimento da secretaria, bem como a responsabilidade por assinar os documentos 

elaborados por todos os demais servidores da secretaria, mesmo que o analista 

judiciário não possua cargo em comissionado de chefia, sendo este ponto abordado 

é apenas exemplificativo, necessitando uma revisão aprofundada nos descritos dos 

cargos de todos os servidores; 

32- Considerando a revogação dos artigos 4º e 5º da lei 10623/2008 (art. 33 do anexo 

A – complementar) “os cargos de Chefe de Secretaria e de Supervisor deverão ser 

preferencialmente dos analistas judiciários”; 

  

Termos em que, pede deferimento.  

 

Curitiba, 12 de setembro de 2019. 

 


