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AGRADECIMENTO
Gostaria desde já agradecer
pela importância que o Sindica-
to nos trata, primeiramente
pelo novo site e pelo Boletim,
pois é a única maneira de sa-
ber as notícias da classe. Sou
aposentada, e quando me apo-
sentei, retornei para a minha
terra natal. E com o site sem-
pre atualizado posso acompa-
nhar todo o trabalho do Sindi-
cato e as lutas pelos nossos di-
reitos. Muito obrigada!

L.P.

APOIO
Fui aprovado dentro do núme-
ro de vagas, no último concur-
so para Técnico Judiciário para
o 1º grau de jurisdição, embo-
ra aprovado dentro do número
de vagas não fui nomeado
ainda. Diante dessa situação,
gostaria de manifestar meu
apoio à opinião do Sindicato
que devemos exigir maior
contratação de servidores, ao
invés da criação de novas va-
gas de desembargadores. 

P.F.B.

SEGURANÇA
Referente as condições dos
fóruns, concordo plenamente
com o Sindicato que a falta de
segurança nas comarcas é um
alvo fácil para os ladrões, por-
que não há instalação de portas
com detectores de metais e
monitoramente por câmeras. O
problema não é só com o
armazenamento das armas,
mas também a falta de segu-
rança nas varas criminais aon-
de tem acesso livre, como no
Tribunal do Júri, precisamos de

segurança também para nós
servidores.

P.M.L.B.

PARABÉNS
Cumprimentos pelo empenho
do Sindicato em oferecer vári-
os benefícios ao servidores,
como convênio, sede da praia
e campestre, como a futura
sede em Porto Rico. Fico muito
feliz em fazer parte dessa equi-
pe, isso demostra o interesse
do Sindijus-PR em dar oportu-
nidade diversas para nós.

 A.S.F.

PARABÉNS I
Gostaria de parabeniza-los pelo
trabalho que o Sindijus-PR vem
realizando e representando os
servidores do judiciário para-
naense. Estamos engajados na
campanha Isonomia Já entre
servidores do 1º e 2º grau.

R.M.

PERGUNTA
Estou sofrendo um processo
administrativo e não sei a ra-
zão pelo qual, gostaria que o
Sindicato me auxilia-se judici-
almente. O que devo fazer para
ter essa ajuda? Porém não sou
filiado.

P.P.T.

RESPOSTA
Para ter acesso aos serviços
jurídicos do Sindicato, você
deve primeiro se filiar. Contu-
do, foi aprovado recentemen-
te em Assembleia um período
de carência de 6 meses após a
filiação para que novos filiados
possam utilizar o serviço

preciso conhecer o passa-
do para projetar o futuro.
No mês que comemora-

mos 25 anos de lutas e conquis-
tas do Sindijus-PR, recordamos
com lágrimas os 45 anos do AI5,
 que apagou as réstias de luz de
democracia que restavam em
nosso País, deixando toda uma
geração amordaçada.

Aprendemos que, definitiva-
mente, não somos uma ilha.
Tudo está interligado: da eco-
nomia globalizada aos avanços
tecnológicos; da comunicação e
mobilização pelas redes sociais
à espionagem estadunidense,
invadindo a nossa privacidade.

Assim como se unem aque-
les que têm interesses contrári-
os aos nossos, temos que nos
unir com os demais sindicatos
do Judiciário do país e com os
outros trabalhadores. Porque iso-
lado, ninguém conquista nada.

Ano que vem teremos Copa do
Mundo e eleições.
Justo quando completam cinquenta
anos do Golpe Militar - tema do
nosso décimo Congresso. No plei-
to eleitoral, dois projetos estarão
em disputa, assim como duas
visões nos movimentos sociais
onde, de um lado, estarão os sin-
dicatos e organizações que mos-
tram a cara, com grandes mobili-
zações de rua, pacíficas, defen-
dendo Plebiscito para que a po-

O que nos espera em
2014?

pulação decida as reformas políti-
cas. De outro lado, grupos anôni-
mos, de interesses duvidosos  con-
tinuando a se infiltrar  para criar
o caos.

Mas, se o passado nos ensi-
na, nenhuma outra lição é mais
importante que essa: PARA CON-
QUISTARMOS MAIS, PRECISA-
MOS LUTAR JUNTOS. Isso, além
de participarmos das atividades
mais gerais dos trabalhadores.
Foi assim que conquistamos
a URV, data-base, nomeação de
servidores, auxílio alimentação,
incorporação da GAJ, auxílio saú-
de, férias indenizadas, progres-
sões, direito ao Recesso, PCS de
2011 - que resolveu a situação
da chamada “turma do milão” e
de outros tantos servidores.

Temos que estar ligados no que
acontece no mundo, no País e no
Estado. Precisamos defender o
que nos favorece para conquistar-
mos nossa extensa pauta de rei-
vindicações:  isonomia, estabilida-
de para técnicos cumpridores de
mandado, transformar cargos téc-
nicos de secretaria em técnicos do
Judiciário e agentes de limpeza
em auxiliares do Judiciário, entre
outros.

Portanto, 2014 tem que ser as-
sim: muita união e mobilização con-
tra o retrocesso da ditadura que
oprime e do neoliberalismo que
diminui o Estado, desemprega e
privatiza. A luta é por nossas pautas
e dos  demais trabalhadores. Afinal,
juntos somos mais fortes para lutar
por nós e pelo Brasil.
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Sindijus-PR lança novas campanhas
Servidores de Londrina recebem materias da “Justiça Tem que ser Igual para Todos - Isonomia Já! e Cumpridores

de Mandado: Estabilidade na Função Já”

LUTA em 2014 por mais conquitas

Sindijus-PR visitou em novem-
bro o Fórum de Londrina. O ob-
jetivo desta atividade foi lançar

as Campanhas “Justiça Igual para Todos:
Isonomia Já” e “Técnicos Cumpridores de
Mandado: Estabilidade na Função Já” aos
servidores.

A campanha Isonomia Já é para aca-
bar com o tratamento desigual entre 1º
e 2º graus do Judiciário, com o objetivo
de reforçar a luta pela igualdade de di-
reitos e o comprometimento em corrigir
as distorções salariais existentes entre os
servidores do Judiciário Paranaense.

E a campanha dos técnicos judiciári-
os designados a cumprir mandados tem
como foco a segurança na função, pois
de acordo com o que prevê a Lei 16023/
08, os técnicos são designados pelo juiz
para cumprir mandados, podendo, ele,
juiz, pedir ao presidente do Tribunal de

Justiça para revogar o ato a qualquer
momento. E outro problema que está
agrupado na luta é a jornada híbrida que
acontece quando o técnico designado
cumpridor exerce atividade interna no
Fórum, e também as atribuições de ofi-
cial (externo). Mas o lema principal é a
estabilidade na designação.

A direção do Sindijus-PR percorreu
cada local de trabalho distribuindo as
camisetas das campanhas aos sindicaliza-
dos.

Segundo o coordenador-geral, José
Roberto foi importante o trabalho de hoje
para esclarecer dúvidas dos servidores e
tenho certeza que atingimos o objetivo
principal, que é o lançamento das cam-
panhas de Isonomia e Estabilidade. “Os
servidores estão conscientes que somen-
te a união da categoria pode levar a vitó-
ria”, ressaltou.

A Diretoria do Sindijus-PR lançou
neste mês uma nova campanha de
sindicalização e recadastramento de ser-
vidores. A ação visa o fortalecimento do
Sindicato, agregando novos trabalhado-
res ao quadro de filiados, além de atua-
lizar o cadastro dos servidores que já in-
tegram o Sindijus-PR, para manter um
política de comunicação direta sobre as
ações e conquistas do Sindicato.

Diretores e agentes de sindicalização
percorrerão o Estado para conversar com
toda a categoria. Materiais da campanha
serão distribuídos para levar o recado da
união. Com o lema “Juntos somos mais
fortes”, a direção do Sindijus-PR preten-
de trazer todos servidores para o Sindi-

CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO E RECADASTRAMENTO JUNTOS
SOMOS MAIS FORTES

cato e reforçar as suas lutas pelas reivin-
dicações da categoria.

Os materiais levantam a bandeira con-
tra o individualismo, onde impera o pen-
samento do cada um por si. “Sozinhos
somos frágeis. Juntos somos mais fortes
para conquistar. Temos que estar unidos.
É isso que nos fortalece”, diz trecho dos
materiais que serão distribuídos para re-
forçar que a união é único caminho para
a vitória.

“Esta será um nova campanha para
buscar novos sindicalizados.Temos o ob-
jetivo de passar em todas as comarcas do
Paraná. Não queremos deixar nenhum
servidor de fora”, ressalta o coordenador-
geral do Sindicato, José Roberto Pereira.
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1º GRAU Priorizar, essa é a meta

Sindijus-PR apresenta reivindicações dos
servidores ao presidente do TJ

Dezembro de 2013

direção do Sindijus-PR foi rece-
bida pelo presidente do Tribu-
nal de Justiça, Guilherme Luiz
Gomes para apresentar a pauta

de reivindicação dos servidores. Dispen-
sando a participação de assessores, o pre-
sidente iniciou sua fala afirmando que
vai priorizar o 1º Grau em sua gestão,
pois necessita de estruturação imediata.
Destacou também que o TJ conta com um
corpo de magistrados vocacionados e ser-
vidores extremamente competentes e
dedicados. E inclusive sobre a principal
bandeira da categoria que é a Isonomia
entre 1º e 2º graus, o presidente disse
que dará continuidade às negociações no
início do próximo ano.

Com relação ao plano de carreira, o
presidente concordou com a direção do
Sindijus-PR que “só podemos elaborar
um projeto, após corrigir as distorções
salariais existentes no TJ”. E sobre a
isonomia afirmou que o expediente está
sendo estudado e que deve ser resolvi-
do o mais breve possível, dentro das pos-
sibilidades orçamentárias.

Destacamos a questão da VPNI e
consequente incorporação para o nível
superior e intermediário da secretaria, e
a injustiça cometida contra os 436 servi-
dores do nível básico que não recebe-
ram o mesmo tratamento. Anotou o nú-
mero do expediente e afirmou que nos

dará resposta, o mesmo em relação a ex-
tensão da VPNI ao primeiro grau, reco-
nhecendo que o tratamento isonômico é
a solução.

O presidente afirmou também, que
ainda não tem opinião formada a respei-
to da estruturação da central de manda-
dos, bem como em relação a criação da
Secretaria da direção dos Fóruns, que irá
estudar melhor o anteprojeto e ouvirá o
Sindijus-PR antes de encaminhar nova-
mente o expediente para a Assembleia.

Ratificamos a questão da solução das
famigeradas custas dos Oficiais de Justi-
ça, bem como, a instabilidade dos técni-
cos cumpridores de mandados. Ouviu
atentamente as argumentações e fez ano-
tações, afirmando que em breve trará a
posição da administração.

Atendendo a reivindicação do
Sindijus-PR em relação as férias não go-
zadas, afirmou que será utilizado o mes-
mo critério aprovado para os magistra-
dos, até o final deste ano, determinou o
pagamento das férias indenizadas aos ser-
vidores que têm direito, além das pro-
gressões, que aguardam a aprovação do
projeto de lei 670/2013 que está na
Assembleia Legislativa.

Quanto à transformação dos cargos de
técnicos de secretaria e agentes de lim-
peza, não envolve orçamento, portanto,
o expediente deverá ser encaminhado o

mais breve possível.
Falando a respeito da URV das pensi-

onistas, o presidente afirmou que irá
analisar o expediente, embora já tenha
sido judicializada a questão, e podemos
continuar buscando uma solução admi-
nistrativa.

Sobre extrajudicial, disse que vai bus-
car o expediente e analisar o valor, mes-
mo com a questão  já judicializada.

Pediu a colaboração do Sindijus-PR
para buscar subsídios e fundamentos para
resolvermos a questão da prescrição, em
relação a URV desde 1994 e, afirmou que
está em estudos e solicitou um prazo
para dar uma resposta oficial.

Direção do Sindijus-PR se reúne com o presidente do Tribunal Guilherme Luiz Gomes

O presidente também mostrou inte-
resse na questão salarial dos analistas
bem como a questão dos técnicos judi-
ciários de 1º Grau, anotando as infor-
mações prestadas pela direção, frisan-
do que pretende resolver a questão.

Finalizando a reunião, o presiden-
te frisou que pretende trabalhar de
forma aberta, procurando resolver to-
das as questões apresentadas, respei-
tando as limitações orçamentárias. E
ainda, Guilherme enfatizou que pri-
orizará o 1º grau, conforme o Sindijus-
PR vem apontando, e também aten-
dendo as recomendações do Conselho
Nacional de Justiça

TJ INICIA MAIS UMA ETAPA PARA REESTRUTURAÇÃO DO 1º GRAU DE JURISDIÇÃO
Em novembro, o Tribunal de Justiça, visando priorizar o 1º Grau de jurisdição,

meta principal da atual gestão, encaminhou um veículo para atender as Varas da
Infância e Juventude e Família da Comarca de Guarapuava. Na sequência, segun-
do o TJ, serão atendidos os pedidos de Maringá e de outras comarcas que não
dispõem de veículo em perfeitas condições de uso para desenvolverem as ativida-
des.

Segundo o Tribunal, o objetivo é renovar toda a frota de veículos que atendem
o 1º Grau, nas comarcas que apresentarem dificuldades, respeitando como crité-
rio, a maior urgência na melhoria do atendimento jurisdicional.

O Sindijus-PR sempre defendeu que o Tribunal desse atenção ao 1º grau, to-

mando atitudes concretas para buscar a valorização e credibilidade da Justiça.
José Roberto Pereira, coordenador-geral do Sindicato, lembra que esse item está
na pauta de reivindicação da categoria e que a valorização da justiça de 1º Grau
é fundamental aos servidores e à comunidade. Portanto, a ação da atual adminis-
tração do TJ vem ao encontro de várias campanhas desenvolvidas pela categoria.

José Roberto ainda destaca que o Sindijus-PR vem trabalhando com a campa-
nha “Justiça tem que ser igual para todos, Isonomia Já!” que pede igualdade de
tratamento entre servidores do 1º e 2º grau e finaliza que a disparidade, tanto de
salários como de investimentos, reflete no atendimento das demandas judiciais
dos advogados e da população.
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SINDIJUS-PR SOLICITA REABERTURA DO
PROCESSO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Dezembro de 2013

SINDIJUS-PR

Comitê de Gestão
Estratégica do Tribunal
inicia os trabalhos

SERVIDORES EM DESVIO DE FUNÇÃO FAVOR
PASSAR DADOS AO SINDIJUS-PR

Primeira deliberação foi quanto a revisão e atualização do Pla-
nejamento para 2015-2019

Sindicato defende a pauta dos servidores na comissão

O Sindijus-PR protocolou um novo pedido para que o
Tribunal de Justiça revise o processo de pagamento
do retroativo do auxílio alimentação para os servido-
res. Um primeiro documento do Sindicato foi indefe-
rido pelo TJ.
O pedido, que leva o número 0456292/2013, reforça
o argumento da isonomia entre servidores e magis-
tratura. O requerimento diz que todos os outros tri-
bunais já pagavam o benefício aos seus servidores. E
argumenta que o Órgão Especial do TJ definiu como
data base 19 de maio de 2004 para pagar Vale Ali-
mentação aos magistrados. Desta forma, o Sindijus-
PR sustenta que o tratamento deve ser igual entre
servidores e membros da magistratura, e a categoria
deve receber os  retroativos.

O Sindijus-PR, ciente de que existem servidores que
exerceram e ainda exercem atividades funcionais em
desvio de função no Tribunal de Justiça do Paraná,
está disponibilizando o questionário abaixo para que
ativos e aposentados, preencham com o maior núme-
ro de informações possíveis, a fim de avaliarmos a
real situação dos servidores e buscarmos a solução
definitiva da questão.
Deste modo, o Sindijus-PR solicita que seja enviado
através do e-mail conscienciaeluta@sindijuspr.org.br as
informações sobre a situação que o servidor vive. O
coordenador-geral, José Roberto ressalta a importân-
cia de todos que estiverem nessa situação passarem
os dados, pois quanto mais informações a assessoria
jurídica tiver, mais justificativas – provas teremos para
apresentar a administração do TJ.

Em sessão realizada no dia 21 de novembro, o Órgão
Especial do Tribunal de Justiça aprovou o recesso fo-
rense no final deste ano e começo de 2014. O período
de recesso será entre os dias 20 de dezembro até 06
de janeiro. Lembrando que o dia 19 de dezembro,
Emancipação Política do Paraná, integra o calendário
de feriados do TJ. A exemplo dos anos anteriores,
além dos magistrados, os servidores também terão o
mesmo período de descanso. O retorno às atividades
está previsto para o dia 06 de janeiro de 2014,com  o
expediente normal dia 7 de janeiro (terça-feira). O
Sindijus-PR acompanha o recesso do TJ e fecha du-
rante o mesmo período.

ÓRGÃO ESPECIAL APROVA RECESSO NO
FINAL DO ANO

nstalado pelo presidente do
Tribunal de Justiça, desem-
bargador Guilherme Luiz
Gomes, o Comitê de Ges-

tão Estratégica teve sua primei-
ra reunião em novembro, onde
foi apresentado o plano de tra-
balho, a equipe que o compõe,
além da definição das próximas
reuniões ordinárias de análise
da estratégia, que ocorrerão tri-
mestralmente, nos meses de fe-
vereiro, maio, agosto e novem-
bro, por convocação do presi-
dente do TJ. A primeira delibe-
ração é quanto a revisão e atua-
lização do Planejamento Estraté-
gico para o período 2015-2019.

O Sindijus-PR, integrante do
Conselho, destacou que foram
priorizadas ações e estratégias
para a estruturação do 1º Grau
de jurisdição, com a contratação
de servidores remanescentes de
concursos em vigência. “Esta é

uma questão que o Sindicato há
muito tempo vem denunciando
e pedindo providências, tanto
para a falta de servidores como
para a deficiência de estrutura
no foro judicial”, disse o coor-
denador-geral do Sindijus-PR,
José Roberto Pereira.

Importante destacar as pon-
tuações feitas pelo desembar-
gador Lauro Fabrício de Mello,
corregedor-geral de Justiça,
quando afirmou que nas cor-
reições realizadas no Estado
constatou, pessoalmente, a falta
de servidores, instalações defi-
cientes, aumento constante da
demanda de trabalho em todas
as Comarcas visitadas. “Situação
que exige uma ação imediata da
administração”, afirmou.

O presidente garantiu total
apoio ao Comitê, destacando as
principais ações no sentido de
garantir a sociedade uma pres-

tação jurisdicional acessível, efe-
tiva e célere, de forma transpa-
rente. Para isso é necessário en-
tre outras medidas, uma sele-
ção e capacitação de servidores,
alinhamento e comunicação
acerca de novas metodologias,
além da divulgação de resulta-
dos em projetos sociais, valori-
zação e afirmação da imagem
do Poder Judiciário.

É preciso, ainda, priorizar o
1º Grau e uma reestruturação
administrativa da Secretaria do
TJ com definição de atribuições
e competências. Também foi
deliberada a criação do Juizado
Especial para os portadores de
necessidades especiais, com
condições de acessibilidade a
todos que necessitarem da tu-
tela jurisdicional.

Para o Sindijus-PR a partici-
pação no Comitê de Gestão Es-
tratégica é uma experiência
nova e válida, uma forma da ca-
tegoria buscar a solução para
diversas questões que envolvem
o interesse direto dos servido-
res, seja na melhoria das condi-
ções de trabalho, na falta de es-
trutura física dos locais, defici-
ência de servidores e até mes-
mo na correção das distorções
salariais. “Com a definição de
priorizar o 1º Grau, esperamos
ter a solução dessas e de outras
demandas”, concluiu José Ro-
berto Pereira.

integra o Conselho
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DIÁLOGO

PARANAPREVIDÊNCIA: PAGAMENTO DE
APOSENTADOS E PENSIONISTAS NO FINAL DE
DEZEMBRO

nas negociações garantiram os avanços

Dezembro de 2013

No Senado a PEC 190
recebe novo número e
agora é PEC 59

OAB-PR APÓIA CAMPANHA DA ISONOMIA DOS
SERVIDORES

ORÇAMENTO PARA COMBATER SUCATEAMENTO
DO 1º GRAU

O Sindijus-PR conversou com a Paranaprevidência para
buscar informações quanto aos pagamentos dos apo-
sentados e pensionistas. Segundo dados, já está con-
firmada a data para pagamento de dezembro, que
será no dia 30 de dezembro de 2013. Porém, em rela-
ção ao pagamento do 13º salário, o Sindicato foi in-
formado que a Paranaprevidência está aguardando o
decreto do governador dizendo quando deverá ser re-
alizado.

O desequilíbrio estrutural existente hoje entre o 1º e
2º grau é um dos principais problemas que comprome-
tem a celeridade processual, na avaliação do corregedor
nacional de Justiça, ministro Francisco Falcão. Em
correições feitas nos órgãos de diferentes estados, se-
gundo o ministro, é evidente o contraste entre Cortes
bem estruturadas, enquanto varas sofrem com a falta
de estrutura. Para o corregedor, o modelo de divisão
do orçamento já adotado na Justiça Federal, que des-
tina recursos específicos ao 1º e 2º grau, é uma das
alternativas para se enfrentar o sucateamento da pri-
meira instância do Judiciário Estadual.

A Ordem dos Advogados do Brasil, subseção do Paraná,
declarou apoio à Campanha Isonomia Já! encampada
pelo Sindijus-PR para acabar com o tratamento desi-
gual entre 1º e 2º graus. Em reunião com o presidente
da OAB-PR, Juliano Breda, os diretores do Sindijus-PR,
José Roberto Pereira, Mario Cândido de Oliveira e An-
tonio Marcos Pacheco, acompanhados pelo advogado
da entidade, Daniel Godoy, apresentaram alguns exem-
plos do Foro Judicial paranaense. O presidente da OAB-
PR ficou impressionado com alguns relatos e afirmou
que a ordem apoia integralmente o movimento dos
servidores. “Acredito que o pedido ao CNJ seja o ca-
minho correto para que as coisas se resolvam. A OAB
sempre denunciou a falta de estrutura e tem solicita-
do, incansavelmente, melhorias e investimentos do TJ”,
afirmou. Breda garantiu aos diretores do Sindicato que
a procuradoria da OAB fará análise das denúncias ex-
postas no documento e que acionará a Nacional para
que acompanhe o pedido em Brasília.

provada em segundo e
último turno na Câma-
ra dos Deputados, a
PEC 190/07 já está no Se-

nado. Nessa fase de discussão, a
proposta recebeu um novo nú-
mero. Agora é PEC 59/13.

No Senado, a matéria será
apreciada inicialmente pela Co-
missão de Constituição, Justiça
e Cidadania. Além da constitu-
cionalidade, o colegiado tam-
bém vai oferecer parecer de
mérito à proposta. O relator da
PEC 59/13, é o senador Valdir
Raupp (PMDB-RO).

Para a Federação Nacional
dos Servidores do Judiciário nos
Estados (Fenajud), o Estatuto dos
Servidores do Judiciário nos es-
tados dará vitalidade e visibili-
dade nacional à categoria que
carece hoje dessa condição.

Os servidores do Judiciário
Estadual e Federal saberão com-
preender a importância dessa
iniciativa e o debate político per-
mitirá atingir o objetivo perse-
guido desde que a PEC foi apre-
sentada na Câmara.

A isonomia salarial está en-
tre as metas das entidades –
Fenajud e sindicatos – que en-
tendem será fruto da luta dos
servidores, e, portanto, será uma
consequência desse processo.
Isto é, a isonomia está e sempre
esteve, nesse debate do estatu-

to, no horizonte das entidades,
mas será fruto de luta e organi-
zação dos trabalhadores.

ENTENDA O OBJETO DA PEC
A proposta de emenda à

Constituição (PEC) 59/13, ao ser
promulgada pelo Congresso,
abre prazo de 360 dias para que
o Supremo encaminhe ao Legis-
lativo Federal projeto de lei
complementar (PLP) que cria o
Estatuto dos Servidores do Po-
der Judiciário.

Esse estatuto terá como obje-
to uniformizar nomenclaturas,
funções e remuneração dos ser-
vidores do Poder Judiciário Esta-
dual e Federal. A proposta é de
autoria da deputada Alice Portu-
gal (PCdoB-BA) e do ex-deputa-
do Flávio Dino (PCdoB-MA), cujo
relator na Câmara foi o deputa-

do Manoel Júnior (PMDB-PB).

TRAMITAÇÃO NO SENADO
A PEC 59/13 será inicialmen-

te examinada pela CCJ da Casa,
que vai oferecer parecer técni-
co e também de mérito à pro-
posta. Após aprovada pelo
colegiado vai ser incluída na
pauta do plenário, onde será
debatida por cinco sessões, para
em seguida ser aprovada em
primeiro turno.

No segundo turno, a propos-
ta será debatida e votada em três
sessões. Em ambas as votações,
para ser aprovada, a proposta
precisa de 60% de aprovação
dos 81 senadores – 49 votos de
apoio à PEC. Em seguida, em
sessão do Congresso – Câmara
e Senado – a proposta será pro-
mulgada.

Criação de um Estatuto único para os servidores do Judiciário
Estadual e Federal Brasileiro
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O II Encontro Estadual do Técnicos de Secretaria e Técnicos Judiciários aconteceu em Foz do Iguaçu

Conquista do direito de igualdade entre
os servidores é o foco

 II Encontro dos Técnicos de
Secretaria e Técnicos Judiciári-
os aconteceu nos dias 29 e 30
de novembro na cidade de Foz

do Iguaçu. As atividades começaram ex-
plicando o que é a PEC 190. O presiden-
te da Fenajud, Valter Assis Macedo fez
um breve relato da história da PEC 190 –
chamada agora de PEC 59 – aprovada em
segundo e último turno na Câmara dos
Deputados, e que já se encontra no Se-
nado. A PEC cria a possibilidade de ex-
pandir em nível nacional a integração da
categoria – servidores do poder judiciá-
rio do Brasil, esfera federal e estadual –
porque a maioria dos problemas que
acontecem no Tribunal Estadual do
Paraná acontece também no Tribunal
Federal de Brasília. Segundo Valter, hoje
os Tribunais estão cada vez mais unidos
e os servidores devem se preocupar com
esse momento, por isso, a importância
da criação de um regulamento nacional
para que possa fortalecer a luta geral dos
trabalhadores do judiciário nacional.
“Não podemos mais ser como o judiciá-
rio, um órgão solitário, devemos pensar
em um estatuto único para buscarmos
juntos o direito de greve, o fim da
terceirização do trabalho público, entre
outros direitos”, enfatizou.

Na sequência, o palestrante João
Ramalho do Sinjep da Paraíba falou aos
presentes em relação às conquistas obti-
das pelos técnicos do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba. Ramalho descre-
veu a experiência adquirida com as
vitórias que os técnicos tiveram neste
ano: garantiram a progressão; o adicio-
nal de qualificação pago no percentual
de 30% ao titular de doutorado, 25% por
mestrado, 15% por especialização e de

II ENTESEJU abre oportunidade para troca de experiências com outros sindicatos

Cerca de 100 servidores de 30 comarcas participaram do evento

curso de preparação à carreira da magis-
tratura, e 5% aos graduados de nível su-
perior.

Iriana de Oliveira Manenti, servidora
de Medianeira, falou da grande impor-
tância de o Sindijus-PR realizar um En-
contro como este, onde podemos deba-
ter assuntos como elevação salarial, trans-
formações de cargos. “Os servidores têm
que participar das atividades que o Sin-
dicato faz, pois ele nos representa nas
lutas pelas conquistas, sem ajuda dele não
chegamos a lugar algum”, destacou.

O advogado do Sindijus-PR, Ludimar
Rafanhim expli-
cou como funcio-
na a previdência
do servidor, lem-
brou que em 1998
ocorreram gran-
des mudanças no
regime previden-
ciário, onde as
emendas constitu-
cionais 20 e 41
suprimiram muitos direitos dos servido-
res públicos e criaram restrições à
integralidade das aposentadorias, bem

como a paridade com servidores ativos,
instituíram contribuição previdenciária
para os servidores aposentados, a possi-
bilidade de fundos complementares de
previdência com estabelecimento de teto
a ser pago por regimes próprios,
vinculação de idade e tempo de contri-
buição para concessão de aposentadori-
as. “Os servidores do judiciário devem
lutar pelo plano de carreira, onde a idéia
é ter um crescimento funcional e ter a
garantia de que levará as gratificações aos
vencimentos para ter uma aposentado-
ria digna”, destacou o advogado.

As palestras do
Encontro foram fi-
nalizadas com Ro-
berto Eudes do
SindJustiça Ceará,
que falou da gran-
de vitória que os
servidores do Judi-
ciário Cearense ti-
veram, a conquista
da Isonomia entre

o 1º e 2º grau, com a finalidade de aca-
bar com as distorções existentes entre os
servidores daquele Estado. Explicou

que os servidores lotados  nas comarcas
do interior recebiam salários menores do
que os servidores lotados na entrância
final.

Roberto disse que a campanha que o
Sindicato fez – servidores acampados por
três dias em frente ao Tribunal – levou o
TJ-CE em 2012 a instalar uma Comissão
para realizar estudos sobre os problemas
apresentados, identificando uma série de
graves distorções, que resultaram em si-
tuações desiguais para servidores que
estavam no mesmo cargo e com o mes-
mo tempo de serviço. “A medida vai be-
neficiar mais de 1.300 servidores e a
implementação da isonomia será feita em
parcelas programadas durante cinco anos,
sendo a primeira em julho de 2014”, ex-
plicou.

O servidor Fábio Shinohara, da
comarca de Cianorte, disse que gostou
do evento e atendeu as expectativas que
nós esperávamos do Encontro, principal-
mente em relação às palestras que pu-
demos fazer uma troca de experiências,
com informações de outros Estados.

Delson Paulo Alves, de Foz do Iguaçu,
falou que ver os jovens aqui hoje interes-
sados e preocupados em entender como
funciona o judiciário é grandioso. “Mui-
tos me procuraram, pela minha idade e
experiência, para saber como funciona o
judiciário e como começaram as lutas do
Sindijus-PR pelos servidores”, disse. Para
Delson é bom saber que os jovens aqui
têm capacidade para nos substituir no Tri-
bunal e iniciar novas lutas pela categoria.

O Encontro reuniu servidores de 30
comarcas do Paraná, no encerramento os
participantes elaboraram um documen-
to chamado “Carta de Foz” que será en-
tregue ao Tribunal de Justiça.

Tão importante quanto
conquistar, é preciso união.
A luta passa a ser a defesa

dos direitos adquiridos.
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FELICIDADE é o fator primordial para uma boa qualidade de vida

Dezembro de 2013

III Encontro dos Aposentados e
Pensionistas lembra a trajetória de vida

do lutador Nelson Mandela
elebrar o passado e valorizar o
presente foi um dos eixos do III
Encontro Estadual dos Aposenta-
dos e Pensionistas do Judiciário

do Paraná. Realizado pelo terceiro ano
consecutivo pelo Sindijus-PR, o Encon-
tro reuniu aposentados e pensionistas de
diversas regiões do Paraná para dois dias
de aprendizagem e troca de experiênci-
as. O evento também cumpre o papel de
integrar os aposentados e pensionistas nas
lutas do Sindicato.

O coordenador-geral do Sindijus-PR,
José Roberto abriu o encontro dando boas
vindas aos participantes e dizendo que
é imprescindível a união da categoria en-
tre ativos, aposentados e pensionistas, nas
lutas por novas conquistas. “Aqui está a
nossa história, a participação dos aposen-
tados e pensionistas é fundamental, pois
através deles os jovens podem conhecer
a história do Sindicato, identificando as
lutas e demandas que nos trouxeram até
aqui, com esse conhecimento os novos
servidores podem avaliar o presente e
planejar o futuro, pois eles terão a res-
ponsabilidade de comandar a nossa arma
de luta nos próximos anos.”, enfatizou.

As atividades começaram lembrando
a trajetória de vida de Nelson Mandella
– herói da liberdade e do perdão – o ex-
presidente sul-africano, ícone da luta con-
tra o apartheid que morreu no dia 05 de
dezembro, aos 95 anos.

FELICIDADE
Com a palestra “A Felicidade e a Saú-

de pelo Olhar” da Drª. Jane Wolff e do
Dr. Ronald Wolff, que apresentaram o fil-
me “Elsa e Fred”, que retrata uma histó-
ria de amor na terceira idade. O
filme leva os espectadores a reformular

alguns pré-juízos referentes a uma su-
posta velhice assexuada. Elsa é uma se-
nhora que adentra a vida de Alfredo
mostrando-lhe que, também nesse mo-
mento, a vida é preciosa e pode ser des-
frutada com prazer.

Para Ronald, é um compromisso e
uma missão estimular que as pessoas des-
cubram cada vez mais sobre si mesmas,
fazer com que as pessoas consigam acre-
ditar que a qualidade de vida é resulta-
do do que você constrói. “A felicidade,
no conceito mais moderno que se tem, é
o principal promotor da saúde”, desta-
ca.

O aposentado Vaner Gali, de Paraíso
do Norte, disse que o tema do encontro é
ótimo, com essa forma de relação todos
ganham, aprendem e evoluem juntos. “Sa-
bemos que a felicidade é mais presente
com amor e isso nos deixa mais prepara-
do para enfrentar os problemas que pos-
sam aparecer com a nossa vivência e apren-
der com eles, deixando assim, a vida fica
mais fácil. Temos que curtir a nossa vida,
a idade não é empecilho para isso, temos
que viver a vida, amar”, completou.

PREVIDÊNCIA
O advogado do Sindijus-PR, Ludimar

Rafanhim falou sobre os desafios do sis-
tema de previdência do estado. Após
uma breve história do sistema de previ-
dência organizado no Brasil, Ludimar
destacou a importância da participação
de aposentados e pensionistas nas lutas
do Sindicato. “As conquistas dos servido-
res da ativa podem refletir nas aposenta-
dorias. É necessária uma participação
maciça de todos nessas lutas para melho-
rar as pensões e a qualidade de vida”,
afirmou o advogado.

LONGEVIDADE
O fisioterapeuta Renato Macedo foi o

responsável por discutir a qualidade vida
e longevidade dos aposentados e pensi-
onistas. Voluntário na Paranaprevidência,
Renato trabalha com exercícios e dicas
de segurança para a terceira idade. Co-
meçou sua palestra com dicas de preven-
ção de acidentes domésticos e fez exer-
cícios com a participação dos aposenta-
dos e pensionistas. Segundo ele, essas
atividades físicas reforçam a musculatu-
ra e ligamentos, não deixando que o cor-
po “trave” nas horas que mais precisar.

Renato afirma que esses exercícios,
realizados diariamente, “colaboram para
aumentar a longevidade e garantem uma
vida com mais saúde e segurança”.

ENVELHECIMENTO
O palestrante Professor Hermes Leão

apresentou aos participantes o tema “Pro-
cesso do Envelhecimento na Sociedade
Capitalista”, abrindo a sua fala dizendo
um pouco sobre a antiguidade. Segun-
do o professor vem ocorrendo um enve-
lhecimento conjunto da população mun-

dial, um profundo processo de envelhe-
cimento humano surge bem como as suas
consequências, o envelhecer gera dife-
renças, isto é, submete o indivíduo a um
novo universo de necessidades espe-
ciais. “Hoje a sociedade capitalista des-
valoriza as pessoas que não são mais pro-
dutivas, por causa dos bens de consu-
mo, porém devemos trabalhar nesse con-
ceito e engajar eles no macro, envolven-
do os aposentados nos impactos das es-
feras econômica, política e social”, disse
o professor Hermes.

CONFRATERNIZAÇÃO
Foi reservado um momento de con-

fraternização entre os participantes, onde
o artista João Belo abordou o tema “O Se-
meador de Sonhos”, uma atividade cul-
tural. Interagindo com os participantes,
João Belo alegrou o final do encontro
com música, dança, poesia e mágica.

Encerrando as atividades, os aposen-
tados e pensionistas avaliaram o Encon-
tro e falaram sobre a expectativa do Nú-
cleo Estadual de Aposentados e Pensio-
nistas do Judiciário do Paraná.



9Dezembro de 2013

SINDIJUS-PR: 25 ANOS
de história construída pelos servidores

Categoria entra em nova era e planeja mais 25 anos de lutas e conquistas

ara celebrar os 25 anos da funda-
ção do Sindicato dos Servidores do
Poder Judiciário do Estado do
Paraná (Sindijus-PR), foi realizado

 no dia 07 de dezembro, um almoço que
marcou o início das comemorações. O
evento aconteceu na sede campestre do
Sindicato. Estiveram presentes cerca de
300 servidores com os seus familiares,
além do deputado estadual Tadeu Veneri
e os advogados do Sindijus-PR Ludimar
Rafanhim e Daniel Godoy. 

Na oportunidade o diretor Mário Cân-
dido de Oliveira recordou um pouco da
história de vida do Sindijus-PR e fez agra-
decimentos aos sindicalizados que fize-
ram parte destes 25 anos de lutas e con-
quistas, principalmente nos primeiros
anos. “Eu e todos os companheiros que
participaram da criação dessa Entidade
ficamos muito felizes e emocionados cada
vez que relembramos das conquistas nes-
tes anos”, relembrou Mario.

José Roberto, coordenador-geral do
Sindijus-PR, destacou que desde 8 de
dezembro de 1988 (data de fundação)
para cá, o Sindicato se fortaleceu, e meio

às lutas, vieram importantes conquistas,
congressos, grandes encontros e deba-
tes entre a categoria. “Estamos há 25 anos
atuando em prol dos direitos dos servi-
dores paranaenses, mas sabemos que te-
mos muitas lutas pela frente ainda, por
isso, precisamos fortalecer a entidade e
 unir cada vez mais a categoria”, disse.

“Quando conversava com as colegas
que fizeram parte da fundação do Sindi-
cato, lembramos quantas lutas tivemos
para conquistarmos os direitos que temos

hoje, além do respeito do Tribunal pelo
Sindicato e o reconhecimento de nossa
entidade a nível nacional, tudo isso é fru-
to dessa caminhada de 25 anos”, com-
pletou o coordenador-geral.

Seguindo com as comemorações para
marcar os 25 anos, à noite, o Sindijus-PR
juntamente com o Ministério das Comu-
nicações, por meio da Empresa Brasilei-
ra de Correios e Telégrafos, lançou um
selo personalizado alusivo a data históri-
ca.

A peça filatélica é composta por duas
partes: na primeira existe a imagem de
uma gralha azul e do pinheiro do Paraná

ao fundo, ambos símbolos do Estado, e
na segunda parte traz a imagem de pu-
nhos levantados, representando a força,
a união e a luta dos servidores do judici-
ário paranaense – constando também as
inscrições: “1988 – 2013”.

Durante a solenidade, Mário Cândi-
do relembrou a força do Sindijus-PR na
luta dos trabalhadores no Paraná e no
Brasil. “Integramos um Sindicato de re-
ferência nacional, que agora passa a ser
conhecido no mundo com o selo dos
Correios nas correspondências”, afirmou.

As comemorações foram encerradas

com a queima de fogos seguida de jantar
dançante com a presença de centenas de
servidores e convidados.

LEMBRANDO UM POUCO DA
HISTÓRIA DO SINDIJUS-PR...

No dia 27 de maio de 1965, em reu-
nião de um grupo de servidores do Tri-
bunal de Justiça do Paraná para concre-
tizar “um ideal que há anos vinha preo-
cupando a classe”, surgiu a Associação Re-
creativa e Beneficente dos Funcionários
do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná.

Em 27 de outubro de 1973, aconte-
ceu a cerimônia de inauguração da sede
campestre de Almirante Tamandaré.

José Roberto destaca que, de 8 de
dezembro de 1988 (data de fundação)
para cá, a situação melhorou muito. “En-
frentamos muitas dificuldades, mas com
união e muita luta estamos garantindo
nossos direitos”, afirmou.

Nos anos que se seguiram, o Sindijus-
PR se fortaleceu e foi responsável por
importantes conquistas. E meio às lutas,
vieram os congressos com grandes en-
contros e debates.
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ASSEMBLEIA aprova agenda de atividades do Sindijus-PR para 2014

Dezembro de 2013

X Conseju acontece em maio

Estiveram presentes na Assembleia em torno de 80 servidores

X Congresso Estadual dos Ser-
vidores do Poder Judiciário do
Paraná (X Conseju) será reali-
zado nos dias 23, 24 e 25 de

maio de 2014. A realização do X Conseju,
que é a instância deliberativa máxima do
Sindijus-PR foi aprovada durante assem-
bleia geral dos servidores, que aconte-
ceu no dia 06 de dezembro, em Curitiba.

“A assembleia é, estatutariamente, a

responsável pela convocação do Conseju.
A partir de agora a direção inicia o traba-
lho de divulgação entre os servidores”,
explica o coordenador-geral do Sindica-
to, José Roberto Pereira.

Com o tema “O Golpe de 1964, o an-
tes, o durante e o depois”, o X Conseju
relembra a história recente dos brasilei-
ros e também apresentará discussões so-
bre a saúde dos trabalhadores do Judici-

ário, a PEC 190,  o Estatuto Nacional, a
democratização da Justiça, além de dis-
cutir os problemas específicos dos servi-
dores para melhorar as condições de tra-
balho. Durante o congresso, os servido-
res poderão apresentar teses para altera-
ção do Estatuto do Sindijus-PR e sobre os
temas em debate. O local de realização
do Conseju ainda será definido.

Em outro ponto de pauta, José
Roberto apresentou um calendário
estatutário de atividades, além do con-
gresso, a previsão da realização da ple-
nária estadual, planejamento estratégico,
assembleias e as eleições do Sindicato.
“Será um ano atípico, com eleições naci-
onais, do Sindicato e a Copa do Mundo
de futebol. Estamos definindo desde já
as datas para que os servidores se pro-
gramem para essas atividades”, destaca.

A assembleia encerrou com o coorde-
nador informando aos servidores o an-
damento das ações judiciais e pedidos
administrativos do Sindijus-PR, além de
explicar como estão as negociações da
pauta de reivindicações da categoria com
o Tribunal de Justiça

A aquisição da Sede Litoral do
Sindijus-PR não poderia dar outra res-
posta à Direção do Sindicato senão a sa-
tisfação. Desde a sua compra, em novem-
bro de 2012, os pedidos de reservas têm
se multiplicado, fazendo com que a sede
passe a ser um destino certo para o des-
canso e lazer dos servidores.

Em todos os finais de semana e feria-
dos ao longo do ano, a procura de servi-
dores foi intensa. Com taxa de diária abai-
xo do mercado de locação, 60 reais, a
Sede Litoral é um atrativo no litoral
paranaense para o descanso e lazer da
categoria.

Localizada na praia de Guaratuba, a

Sede litoral é destino certo dos servidores

sede oferece 34 apartamentos (quartos
para 04 ou 05 pessoas), garagem privati-
va e piscina. “Temos certeza de que a
escolha foi acertada. Queremos cada vez
mais oferecer opções aos servidores e a

do”, diz o coordenador-geral. 
Para o verão de 2014, as reservas po-

dem ser solicitadas a partir do dia 20 de
janeiro. Todas as semanas anteriores es-
tão lotadas. No período do Carnaval, de
28 de fevereiro a 06 de março, restam 12
apartamentos. Os interessados podem
agendar a reserva pelo telefone (41)
3075.5555.

A Sede Litoral foi adquirida com re-
cursos próprios do Sindijus-PR, após a
venda do precatório da entidade. Um
conselho gestor, composto por servido-
res e diretores eleitos em assembleia, fi-
cou responsável pelo investimento e com-
pra da estrutura.

Sede Litoral tem dado o re-
torno que imaginávamos”, co-
memora o coordenador-geral
do Sindijus-PR, José Roberto
Pereira.

O Sindijus-PR planeja re-
alizar obras para oferecer
mais conforto para os servido-
res. José Roberto revela que
será construída uma churras-
queira, próxima a piscina e

outras melhorias na estrutura. “Com a
utilização temos recebido sugestões dos
servidores que visitam a sede. A direto-
ria já havia identificado alguns ajustes
necessários e com tempo vamos arruman-

Um dos pontos da grande pauta
de reivindicação da categoria está
quase conquistado. O Projeto de Lei
670/2013, enviado a Assembleia
Legislativa para regularizar as
progressões, foi aprovado no dia 11
de dezembro em primeira discussão
do plenário da Assembleia Legislativa
(Alep). Até o começo do recesso de
final do ano, os deputados devem
analisar em segunda discussão a
proposta.

O projeto altera o artigo 30 da
lei estadual 16.748/2010 (Plano de
Cargos e Salários), referente às
progressões, corrigindo distorções
geradas com a vigência do PCS.

Relembrando, o Sindicato tinha
dúvidas se o projeto atenderia a
todos os servidores, pois a redação
não estaria suficientemente clara.
Após contato com o Tribunal de
Justiça, a direção obteve a garantia
da administração de que todos os
servidores que têm direito a progres-
são estarão contemplados. “Não
ficará ninguém de fora”, essas foram
às palavras da administração do TJ.

Desta forma, o Sindijus-PR man-
teve contato com o deputado Esta-
dual Tadeu Veneri, e solicitou que o
projeto tramite em regime de
urgência.

PROJETO DAS PRO-
GRESSÕES NA ALEP
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Informações sobre ações dos servidores
Escritório Rafanhim, Souza & Rosa
Advogados Associados

1) Ação da TIDE/VPNI/incorporação
Foi indeferida a tutela antecipada com base
na Lei Federal 9494. Está na fase para a
apresentação de contestação.
Autos n°: 0006666-33.2013.8.16.0004

2) Ação TIDE/VPNI/incorporação exclusi-
va dos oficiais de Justiça
Ação distribuída na quinta-feira 5 de de-
zembro de 2013.
Autos n°: 0009350-28.2013.8.16.0004

3) Ação dos motoristas e outros pedindo o
restabelecimento do valor corresponden-
te à gratificação ao Risco de Vida que dei-
xou de existir em fevereiro de 2011 sem
que tenha sido incorporado aos vencimen-
tos
O Juiz negou a tutela antecipada e inter-
pusemos agravo de instrumento que ain-
da não foi julgado no seu mérito.
O Estado contestou a ação, fizemos
impugnação à contestação e já especifica-
mos as provas que queremos produzir,
principalmente, a perícia contábil. Está
com remessa para o contador para cálculo
de custas finais.
Autos n°: 005069-29.2013.8.16.0004

4) Enquadramento dos escrivães, parti-
dores do cível e outros que foram excluí-
dos da lei 16748/2010
O juiz indeferiu a tutela antecipada e in-
terpusemos Agravo de Instrumento que
ainda não foi julgado no mérito. Está na
fase de contestação dos requeridos.
Autos n° 0007446-70.2013.8.16.0004

5) Reajuste retroativo dos aposentados e
pensionistas do Extrajudicial
O Estado do Paraná foi citado e aguarda-
se a contestação.
Autos n°: 0007233-64.2013.8.16.0004

6) Retroativo da URV para pensionistas
Estado do Paraná já foi citado e aguarda-
se a contestação.
Autos n°: 0006975-54.2013.8.16.0004

7) Não cobrança do imposto de renda so-
bre o abono de permanência
Julgada improcedente em primeiro grau
e confirmado pelo tribunal de Justiça com
base na jurisprudência do STJ.
Autos n°: 45122-23.2011.8.16.0004

8) Ação assegurando o uso do SAS pelos
aposentados e pensionistas do Extraju-
dicial
Julgada procedente em primeiro grau e
confirmado pelo Tribunal de Justiça.
Autos n°: 0002311-53.2008.8.16.0004

9) Ação do enquadramento dos aposenta-
dos no final da carreira
Encontra-se sobrestado no TJPR, pois es-
perava-se o julgamento do Recurso Extra-
ordinário 606199. O RE foi julgado mais
ainda não publicado o acórdão do STF.
Publicado o acórdão peticionaremos para
dar seguimento ao julgamento.
Autos n°: 0002076-52.2009.8.16.0004

10) Não retenção do Imposto de Renda
sobre terço de férias
Foi protocolado pedido administrativo
que ainda não tem resposta. A depender
da decisão será proposta ação judicial.

11) Ação coletiva para reconhecer a VPNI
como vencimento para ser base do adici-
onal por tempo de serviço
O Sindijus proporá ação coletiva para evi-
tar decisões divergentes, pedindo o reco-
nhecimento e o pagamento retroativo.
Considerando o período de recesso que
se a próxima, as pessoas que quiserem
integrar o rol de substituídos deverão se
filiar até o dia 20 de janeiro de 2014.

12) Ação requerendo o pagamento da verba
de representação para técnicos do SAIJ
No começo de 2014 o sindicato proporá
ação  requerendo o pagamento da verba
de representação de 80% para técnicos do
SAIJ. Depois do recesso serão publicados
os detalhes dessa ação.

13) Ações por desvio de função
São centenas servidores em desvio de fun-

ção no Poder Judiciário do Paraná. O di-
reito à indenização para o servidor em
desvio de função está sumulado pelo Su-
perior Tribunal de Justiça – Súmula 378.
As ações por desvio de função são indivi-
duais. As pessoas em desvio de função e
que quiserem ajuizar ações requerendo a
indenização poderão agendar horário no
departamento jurídico do sindicato, de-
pois do recesso, para orientações sobre
possibilidades e riscos. A partir da consul-
ta, se presente o desvio e possível a com-
provação, poderá ser ajuizada ação reque-
rendo. Para o atendimento no jurídico há
uma carência de 6 meses de filiação ao
sindicato.

Escritório Godoy, Pereira Advoga-
dos Associados

14) Ação declaratória 41224/1999 – 1ª V.
Fazenda SINDIJUS x ESTADO
Objeto: declaração de inexigibilidade da
contribuição e descontos em favor do Es-
tado do Paraná e/ou do Paranapre-
vidência, por parte dos servidores inati-
vos e pensionistas, com mais de setenta
anos, os valores correspondentes às
alíquotas de 10% (faixa igual ou superior
a R$ 1.200,00), 14% (faixa superior a R$
1.200,00) e 2% do total bruto dos
proventos. Igual pedido em face das
alíquotas de 14% e 2% para os ativos e
inativos e pensionistas com menos de 70
anos. Condenação a devolução de valores
ilicitamente descontados.
Posição Atual: Aguarda publicação desde
o dia 25/11/2013 do seguinte despacho:
“Sobre o contido na petição de fls. 806 e
808/810, manifeste-se o Estado do Paraná,
no prazo de 10 (dez) dias. Int-se.” Estamos
concluindo cálculos para prosseguir com
a execução.

15)  Ação declaratória 10878/1992 – 3ª V.
Fazenda SINDIJUS x ESTADO
Objeto: Condenação do Estado à implan-
tação de diferenças de reajustes não apli-
cados. Posição atual: O Estado apresentou
objeção à execução em 25/01/2010 à qual
apresentamos resposta e o juízo rejeitou

pedido do réu.  Estado do PR interpôs
agravo de instrumento n.º 0870121-1 que
foi desprovido. Estado do PR interpôs
Recurso Especial e Extraordinário aos quais
foi denegado seguimento. Estado interpôs
agravo de instrumento em Recurso espe-
cial, sendo que em 26/09/2013 o Sindijus
apresentou contraminuta.

16) Ação declaratória 194/2002 – 2ª V.
Fazenda SINDIJUS x PARANAPREVI-
DÊNCIA
Objeto: declaração de ilegalidade e
inexigibilidade de contribuição previ-
denciária, dos servidores inativos e pen-
sionistas, relativos aos descontos de 10%,
14% e 2% - art. 78/79, lei 12.398/98; arts.
4º e 12, decr. 721/99, bem como conde-
nação à restituição dos valores desconta-
dos.
Posição atual: 27/09/2013 juntada de peti-
ção do Estado nesta data. Estamos conclu-
indo cálculos para prosseguir com a exe-
cução.

17) Embargos à execução nº 0045116-
16.2011.8.16.0004 – 3ª V. Fazenda (inci-
dente dos autos execução nº 05810-
74.2010.8.16.004, esta ação se refere aos
pensionistas e aposentados que assinaram
o acordo). Posição atual: Aguarda julgamen-
to da apelação do Sindijus nº 1036285-7–
7ª Câmara Cível.
  
18) Embargos à execução nº  22571-
83.2010.8.16.0004 – 3ª V. Fazenda (inci-
dente dos autos execução nº 0005949-
26.2010.8.16.0004, esta ação se refere aos
ativos que assinaram o acordo). Posição
atual: Aguarda julgamento da apelação do
Sindijus nº 1097372-7 – 14ª Câmara Cível.

19) Execução nº 35394/0000 (Esta ação se
refere aos pensionistas e aposentados que
não assinaram o acordo).
Apensos: Embargos à execução - 36474 e
36606, execução 35560/0000 –
(Esta ação se refere aos ativos que não as-
sinaram o acordo). Posição atual: Sindijus
apresenta agravo no Recurso Especial nº
0947876-2/02 e nº 947877-9/02.
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Sobrecarga de processos e falta
de segurança são os problemas
de Londrina

Dezembro de 2013

19 de dezembro

1º de janeiro

21 de fevereiro

14 de março

SERVIDORES reclamam das condições precárias do Fórum

Emancipação do política
do Paraná.

25 de dezembro
Natal

Ano Novo

O Sindijus-PR realiza a
Plenária Anual da cate-
goria

Eleição de representan-
tes de Base do Sindijus-
PR

20 de dezembro
a 06 de janeiro

Sindijus-PR estará em
recesso, voltando o ex-
pediente no dia 07 de ja-
neiro de 2014.

24 de janeiro

Dia Nacional do
Aposentado

24 de janeiro

Planejamento com dire-
tores do Sindijus-PR

Com o tema “O Golpe
de 1964, o antes, o du-
rante e o depois”, o
Sindijus-PR realiza em
maio o X Conseju, con-
gresso estadual dos ser-
vidores e instância má-
xima de deliberação da
categoria.

23 de maio

om mais de 45 mil pro-
cessos em andamento
para 9 servidores da 2ª
Vara de Execuções Fis-

cais, a antiga 4ª Vara da Fazen-
da Pública. Tais números reve-
lam a sobrecarga de trabalho em
que vivem os trabalhadores do
Fórum de Londrina. Um servi-
dor reclama do número reduzi-
do de pessoal na Vara para tão
elevado número de processos,
esse é o nosso cotidiano. O re-
sultado disso é um verdadeiro
caos. Os servidores da Comarca
denunciam a incoerência no

número de varas em relação ao
volume de trabalho, pois esse
excesso de processos não acon-
tece só na 2ª Vara, eles questio-
nam o porquê que em Comarcas
menores existe um número mai-
or de funcionários.

Em decorrência da sobrecar-
ga, os servidores estão adoecen-
do, com isso sobrecarregando
ainda mais os colegas, mas isso
não compromete só a vida pro-
fissional, pois com esse proble-
ma, muitos acabam levando tra-
balho para casa e até prejudican-
do a sua vida familiar. Para o

Sindijus-PR, o Tribunal de Jus-
tiça tem que resolver este pro-
blema chamando os servidores
que já foram aprovados em con-
cursos e realizando novos.

As atuais dificuldades da
comarca, que passa também por
problema referente às condições
precárias do Fórum, como a fal-
ta de segurança, onde as portas
com detectores de metais não
funcionam – nem no prédio
novo e muito menos no antigo
– nas varas criminais não há
câmera de segurança; a sala aon-
de ocorre audiência, o juiz sen-

ta de costas para as janelas, sem
proteção alguma; as armas apre-
endidas ficam armazenadas num
banheiro, que deveria ser de uso
do servidor; algumas varas sem
espaço suficiente para agregar
servidores e processos; entre
outros problemas.

Porém, o maior problema é
a insuficiência de servidores, o
que acarreta a impossibilidade
de se prestar o serviço desejado
pela população. Este problema
existe em todas as comarcas do
Estado, o número de servidores
é insuficiente para atender a
demanda do judiciário para-
naense. Segundo o coordena-
dor-geral do Sindijus-PR.José
Roberto não adianta mascarar os
problemas, precisamos priorizar
o primeiro grau, apesar dos ser-
vidores se desdobrarem em seus
locais de trabalho, a qualidade
do serviço prestado fica compro-
metida. O  Sindijus-PR já oficiou
 ao Tribunal, relatando a situa-
ção em que vivem os servidores
da comarca de Londrina, reque-
rendo providências urgentes.

Hoje, muitos servidores do
judiciário paranaense, estão
desmotivados , alguns  partindo
para outras áreas do serviço pú-
blico. É o que o servidor de Lon-
drina relatou ao Sindicato. “Não
somos valorizados, o TJ prome-
te várias coisas e nada e ainda
há excesso de trabalho”, finali-
zou.

O número de servidores é insuficiente para atender a demanda da comarca


