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INFORMAÇÃO
Gostaria de esclarecimentos 
sobre o adicional de qualificação 
que, segundo matéria no site do 
sindicato, será implementado 
em breve. Para receber esse 
adicional de qualificação é 
necessário ter graduação em 
Direito ou em qualquer área 
de atuação? Sou formado em 
Sistemas de Informação e tenho 
uma pós-graduação na área 
de gestão financeira, nesse 
caso também terei o direito de 
receber o adicional não é?
R.N.N.

Temos que esperar a 
regulamentação, para ver 
quais os certificados que serão 
aceitos, bem como os valores a 
serem pagos. Vai ser no texto 
dessa regulamentação que 
constarão essas normativas. Por 
hora, sabemos apenas que será 
regulamentado.

Direção Sindijus-PR

REPOSIÇÃO
Gostaria de uma informação, 
minha mãe é pensionista. 
Sempre que recebo as 
notícias de vocês, leio para 
ela, para que ela fique a par 
dos acontecimentos. Quando 
veio aquela nota sobre o 
retroativo da reposição da 

inflação, mostrei para ela. Eu 
também achei que valia para 
os pensionistas, mas ficamos 
em dúvidas. Então, gostaria de 
saber se os pensionistas não 
têm direito à essa reposição?
C.M.H.

Os aposentados e pensionistas 
recebem 1 mês depois, 
porque o pagamento é feito 
pelo Paranáprevidência, 
contudo, os servidores da 
ativa não receberam. Você 
pode conferir diretamente 
com eles, a data do próximo 
pagamento em que virá a 
reposição. Obrigado pela 
compreensão.

Direção Sindijus-PR

VPNI
Uma dúvida que atormenta 
muitos servidores. Porque 
somente os servidores da 
Secretaria do TJ têm direito 
a VPNI? Com a isonomia isto 
será corrigido?
M.B.V.

Sim, será corrigido. Grande 
parte da VPNI já foi incorporada 
ao salário dos servidores da 
Secretaria. E com a equiparação 
de tabelas dos 1º e 2º graus, 
isso acabará sendo arrumado.

Direção Sindijus-PR

As cartas não refletem a opinião do Sindicato.

Editorial

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

EXPEDIENTE - ÓRGÃO INFORMATIVO DO SINDIJUS-PR - SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
Sede: Rua David Geronasso, nº 227 – Boa Vista – CEP: 82540-150 – Curitiba-PR – Fone: (41) 3075-5555 – Fax: (41) 3075-6702 • www.sindijuspr.org.br

SISTEMA DIRETIVO

Conselho Executivo – coordenador-geral: José Roberto Pereira, co-
ordenador-adjunto: Andrea Regina Ferreira da Silva, secretário-geral: 
Lucinei Luiz Guimarães, Daieniffer Cherini Lopes, David Machado, 
Esio Luis Rasch, Edson Prado Lima, Francielly Brencis da Silva, Le-
andro Dalalibera Fonseca, Luiza Narducci, Maria Dulcineia Fernandes 
Gomes Del Rios, Orlando André Santos, Paulo Paulino Rodrigues, Ro-
sana do Rocio de Freitas Diniz, Susy Karina Tenfen Moriggi e Viviane 
Aparecida de Souza.

Conselho Deliberativo – Adelcio Renosto, Adivaldo Rosa, Adriana 
Mendes Pires de Campos, Adriana Soares, Aires Francisco Dias, Airton 
Dias de Oliveira, Anastacio Borges dos Santos Junior, André de Souza 
Vieira, Angelo José Sasso, Antonio Marcos Pacheco, Antonio Pickler, 
Antonio Ribeiro Neto, Antonio Rubens Primão, Aquilino de Almeida 
Carneiro, Arlete Rogoginski, Arnaldo Dantas dos Anjos, Bruno Barros 
Pereira, Caetano Zaganini, Camila Squersato Bedin, Carlito Pinheiro 
de Azevedo, Carolina Barbieri Brito Nadolny, Cleunice de Souza Ro-
drigues, Doriam Aparecida Damaceno, Edson José da Cruz, Elba Luiza 

Hilgemberg, Erika Mayumi Makuda, Eva Macedo, Fabio Alexandre de 
Carvalho, Fábio Feitosa Afonso da Silva, Fabio Shinohara, Fernanda 
Dresch Furquim, Giane dos Reis Fontes, Giovani Liberalesso, Giovanni 
Morais dos Santos, Gustavo Fernando M. da Silva Gonçalves, Hamil-
ton dos Santos Oliveira, Heverton Crystian Matozo, Hilton Marcos da 
Silva, Irineu Goveia, Itacir Antunes dos Santos, Jacqueline Arnhold 
da Silva, James Junior Lazarin, João Guedes da Silva, João Henrique 
Azevedo Thibau, José Angelo Simão, José Edilson Andrade, José Ro-
berto Salvadori Filho, Josevaldo Moreira Alves, Jurandir Moreira Vi-
las Boas Junior, Lilian Cristina Pinheiro Goto, Lizete Ramos Cancela, 
Lorisete Clara Strieder, Luciana Brasil, Luiz Carlos Knapki, Magno de 
Rossi, Marcel Reis Pires, Marcello de Oliveira, Marcia Cristina Nunes 
Cavalheiro, Marcos Henrique Catarino, Marcos Henrique Romualdo 
da Silva, Marcos Vinicius Henn, Maria Benvinda da Silva Pena Sver-
sut, Maria Ditkun Kruk Demenjon de Souza, Maria Elena Machado 
de Paula, Maria Emilia Martins, Maria Luiza Frutos, Maria Madalena 
de Oliveira, Mário Cândido de Oliveira, Marli Takaiama Silva, Mary 
Claudia Hetka Dubieli, Mauro Prohmann Wolff, Natalino Aparecido 
Guiço, Neli Maria Felix, Neuza Pereira de Araujo, Nivelsinda Algauer, 
Noel Aires do Bonfim, Osmar Lopes da Silva Filho, Paulo Darlan Oli-

veira, Paulo Roberto Vinci, Paulo Werner, Pedro Gonçalves de Lima, 
Pedro Ribeiro de Lima, Pierina Libera Demartini, Rafael Augusto Dias 
Rastelli, Reginaldo Prado Lima, Ricardo Luiz Pavan, Rodolfo Denora, 
Rodrigo Stürmer, Romualdo Alves Pontes, Rondinelle da Silva Santos, 
Rosangela Cristina Florentino dos Santos Dalotto, Sérgio Renato de 
Araújo Santos, Sergio Rodrigo de Jesus, Sidney Prado Lima, Silvana 
Claudia Barreiro, Taicir Ibrahim, Tereza Maria Miranda Carvalho, 
Thiago Luiz Schimanoski Cortelini, Vaner Galli, Vergilio Palhano dos 
Santos, Vitor Angelo Fontanari, Wellington Cesar Zeca, Wilson Arte-
mio Prieto Gomez e Wilson de Oliveira Trindade.

Conselho Fiscal – Clair Terezinha da Conceição, Claudinei Maia Da-
niel, Cleverson Sadovski, Diane Saboya Pitta e Florentina Franco Pi-
nheiro de Azevedo.

Editores Responsáveis (fotos, diagramação e edição) – Gustavo Hen-
rique Vidal – jornalista profissional diplomado – Mtb 5928-PR • Pâme-
la Mendes Leony – jornalista profissional diplomada – Mtb 5480-PR.

Ilustrações – Simon Taylor  |  Impressão – Grafinorte • Tiragem 4.000 
Edição final às 15h00 do dia 19 de junho de 2018.

Isonomia: um sonho cada vez 
mais próximo da realidade

No dia 11 de junho, a Direção do Sin-
dijus-PR esteve em reunião com a Presi-
dência do Tribunal de Justiça do Paraná 
(TJPR). A mesa de negociação tratou ex-
clusivamente das propostas apresentadas 
pelo Sindicato, para alterar a minuta de 
anteprojeto de lei que atende à Resolu-
ção 219 do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ).

Após a mesa de conciliação ocorri-
da no dia 08 de junho, em que nenhuma 
proposta concreta foi apresentada pela 
administração, o TJPR sinalizou com mu-
danças na minuta do anteprojeto de lei a 
ser encaminhado ao CNJ e ao Órgão Espe-
cial. Considerando a articulação e pressão 
que o Sindijus-PR exerceu, a maioria dos 
pontos apresentados pelo Sindicato foram 
acatados, e serão aplicados às propostas. 

Pontos importantes apresentados e 
defendidos pelo Sindijus-PR foram con-
siderados pelo Tribunal, entre ele está o 
valor da indenização de transporte para 
oficiais de Justiça da Lei 16023, que será 
corrigida para R$ 4.303,00; já quanto ao 
enquadramento do nível médio, a minu-
ta propõe que o AUJ -1 e o IAD-1 sejam 
enquadrados na nova tabela INT-3; o 

Sindicato ratificou a proposta de enqua-
dramento no INT-6, ponto a ser estuda-
do pela administração.

Restou ainda o impasse no enquadra-
mento do nível superior, tendo em vista 
que a administração ainda não apresen-
tou a proposta definitiva. O Sindicato ra-
tificou o pedido de que seja usada como 
parâmetro, a tabela de remunerações da 
Justiça Federal.

Após alguns impasses, e também dos 
prazos concedidos pelo CNJ para a im-
plementação da 219 e da isonomia sala-
rial e de tratamento entre os servidores, 
avaliamos bastante importante a nossa 
caminhada até aqui, enfrentando ade-
quadamente  um dos principais pontos 
estratégicos e estruturais, a isonomia, no 
sentido de corrigir  as distorções históri-
cas que vivem os servidores do Tribunal. 

Porém, ainda restam tarefas impor-
tantes sobre a isonomia como também de 
outros temas. Sendo assim é necesário in-
tensificar as mobilizações, nesse momen-
to decisivo de nossas vidas profissionais. 
Sim, com muita luta o sonho pode se tor-
nar uma realidade.

Isonomia: a hora é agora! 
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Teletrabalho no âmbito do Poder 
Judiciário Paranaense

Em Pauta
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Servidores da Comarca de Santa Fé, que 
aceitaram o desafio de participar do projeto 
piloto, sabiam das mudanças que ocorreriam na 
forma e na estrutura de atuação dos servidores

Desde meados do segun-
do semestre de 2017, o 
servidor Renato Cesar 

Figueiredo, da comarca de Santa 
Fé, não enfrenta mais os 80km 
de carro todos os dias: distância 
que percorria para ir trabalhar 
no Fórum. Graças ao projeto-
-piloto do “Teletrabalho”, im-
plantado em sua comarca pelo 
Tribunal de Justiça do Paraná 
(TJPR), ele foi autorizado a tra-
balhar em casa. Renato destaca 
que produz mais do que quan-
do dava expediente presencial 
na Secretaria. “No contexto de 
uma extraordinária demanda 
judicial em nossa Secretaria Cri-
minal, que acumula infância, 
família e execuções penais, nos 
comprometemos em dar nossa 
contribuição para que, no proje-
to piloto, o “Home Office” fosse 
visto como uma alternativa de 
êxito viável e positiva, já que es-
távamos conscientes da respon-
sabilidade e do desafio que seria 
para uma comarca de entrância 
inicial do interior, frente à dinâ-
mica da realidade de uma Secre-
taria Criminal. 

Diante disso, com o apoio 
irrestrito de nossa juíza, Dra. 
Leila Morgana Cian e dos de-
mais colegas de Secretaria, 
encaramos o desafio e desde 

então, temos lutado para apre-
sentar resultados não só satis-
fatórios, mas que demonstram 
a viabilidade técnica e os reais 
benefícios deste revolucionário 
sistema de atuação profissio-
nal”, ressaltou.

A modalidade de trabalho à 
distância completa um ano des-
de que foi regulamentada pelo 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), contudo, somente neste 
ano que o TJPR aprovou no Ór-
gão Especial a implantação do 
projeto denominado “Teletraba-
lho”. A Resolução nº 227/2016 
limita a 30% dos servidores de 
cada unidade, exclui diretor, 
chefia e supervisão, e ainda esti-
pula prazo de um ano, prorrogá-
vel por igual período, por bene-
ficiário, além de manter a meta 
de produtividade 20% superior 
ao trabalho presencial.

Segundo a minuta aprova-
da, as atividades do Poder Ju-
diciário do Estado do Paraná 
podem ser executadas à distân-
cia, em local diverso das depen-
dências da unidade de lotação 
do servidor, observados os ter-
mos e condições da Resolução. 
“O regime de teletrabalho é de 
adesão facultativa do servidor, 
a critério do titular da unida-
de, que o formalizará perante 

Arquivo CNJ

a Administração, e abrange ex-
clusivamente os sistemas e os 
processos eletrônicos, judiciais 
e administrativos, sendo res-
trito às atividades em que seja 
possível, em função da caracte-
rística do serviço, mensurar ob-
jetivamente o desempenho dos 
servidores, e em relação às quais 
se possa prescindir, a critério do 
titular da unidade, do relacio-
namento interpessoal a modo 
presencial”.

Os servidores que aceitaram 
o desafio de participar do “Te-
letrabalho” sabiam que a virtu-
alização dos processos, dentre 
os incontáveis benefícios aos ju-
risdicionados e ao Estado, tam-
bém acarretariam mudanças na 
forma e na estrutura de atuação 
dos servidores, uma vez que 
a tecnologia proporciona ine-
gavelmente uma atuação mais 
célere, dinâmica, em qualquer 
lugar e em tempo real, além de 
dar pleno acesso de informação 
às partes, viabilizando de forma 
bem mais eficiente o tão sonha-
do princípio do pleno acesso à 
justiça em tempo razoável. “O 
futuro está aí e a revolução da 
era da informação é uma reali-
dade palpável e fatalmente irre-
versível”, destacou Renato.

“Desde que iniciei minha 
atuação, além de cumprir a 
meta com uma grande mar-
gem de sobra, minha média de 
produtividade dobrou e estes 
índices acabaram sendo uma 
alternativa para uma Secretaria 
onde o atendimento ao público 
dificulta em grande parte nossa 
efetiva atuação nos processos”, 
relata o servidor.

Renato acredita que, ob-
viamente, contando com a 
parceria dos demais colegas 
de Secretaria, o projeto trouxe 
novas perspectivas, e contri-
buiu diretamente não só no 
aspecto de produtividade, mas 
de economia processual, sem 
contar com o dinamismo na-
turalmente impulsionado pela 
comodidade de se trabalhar em 

nossa residência, a energia e o 
tempo dispendidos com a lon-
ga viagem e as dificuldades e o 
tempo gasto com atendimento 
pessoal típico da diversidade de 
atendimento de uma Secreta-
ria Criminal. “Agora, estamos 
focados na atuação dos pro-
cessos no Projudi, sem contar 
com a contenção das despesas 
relacionadas ao transporte e ali-
mentação, assim como o ânimo 
que proporciona um bem-estar 
que, certamente, é convertido 
na atuação de suas funções”, 
contou. 

Neste contexto de Secretaria 
Criminal, a experiência dos ser-
vidores têm demonstrado que 
somente através de uma articu-
lação harmônica com os demais 
colegas é possível a normatiza-
ção das rotinas de trabalho, que 
viabilizem tecnicamente a im-
plementação do Teletrabalho 
na atual conjuntura das comar-
cas. Neste sentido, eles afirmam 
que ainda têm muito a avançar, 
pois há uma gama de procedi-
mentos que ainda demandam 
da atuação física na Secretaria. 
Porém, tudo depende de de-
terminados avanços a serem 
alcançados pela implementa-
ção de interatividades entre o 
Projudi com outros sistemas 
ligados a organismos e entida-
des relacionados à persecução 
do Criminal, da Infância e da 
família. “Um exemplo, seria a 
interatividade do Projudi com 
a Polícia Civil, com as Centrais 
de Vagas de Detentos, com o 
Instituto Médico Legal, Institu-
to de Criminalística, Complexo 
Médico Penal, etc. Acreditamos 
que estes são os próximos avan-
ços a serem implementados”, 
explicou o servidor.

Renato finaliza dizendo que 
tem a esperança de que o Te-
letrabalho avance para todo o 
Estado, e proporcione a mesma 
experiência aos outros colegas 
do Judiciário Paranaense.

Para diretor do Sindijus-PR, 
André de Souza Vieira, com 

base na minuta apresentada no 
Órgão Especial, pode-se salien-
tar alguns aspectos que mere-
cem maior atenção por parte 
dos servidores: sobre a meta de 
produtividade que deve ser 20% 
maior dos que realizam o tra-
balho presencial; fica às expen-
sas do servidor providenciar a 
estrutura física e tecnológica 
necessária para o teletrabalho, 
acarretando prejuízo econô-
mico ao servidor, ainda que se 
considere eventuais economias 
em função da não necessidade 
de deslocamento ao local de 
trabalho. “o certo era estabele-
cer uma meta de produtividade 
igual entre os regimes, e criar 
alguma forma de ressarcimento 
aos servidores por conta da es-
trutura necessária”, enfatiza.

Na opinião do diretor a Re-
solução, na atual forma, traz 
vantagens ao Tribunal, que se 
desresponsabiliza pelos custos 
do trabalho, transferindo-os ao 
servidor, além de exigir-lhes 
maior produtividade. Num 
contexto de crescentes deman-
das da sociedade pelos serviços 
judiciários, de insuficiência de 
recursos humanos e de crescen-
tes restrições orçamentárias, o 
regime de teletrabalho propos-
to favorece que a situação dos 
servidores seja ainda mais pre-
carizada.

“A proposta do teletrabalho, 
em si, pode ser proveitosa para 
determinadas situações que 
ocorrem no âmbito do Poder 
Judiciário, especialmente aque-
las que decorrem de dificulda-
des e impedimentos para os ser-
vidores realizarem o trabalho 
presencialmente. Além disso, 
pode ser usada em situações 
pontuais em que o trabalho re-
moto seja necessário, ainda que 
temporariamente. Contudo, é 
preciso que a regulamentação 
não represente risco de preju-
ízos e deterioração das condi-
ções de trabalho dos servidores 
e da prestação do serviço juris-
dicional”, finalizou André. 
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Justiça determina prazo de 45 dias para 
atualização da lista de beneficiários da 
ação do IPE – 2ª vara 

Corregedoria-Geral revoga Portaria 159/2018
EXPEDIÇÃO

Sindijus-PR e PGE 
assinam acordo 
histórico para 
pagamento da ação 
judicial 194/2002

Ojuiz Tiago Gagliano 
Pinto Alberto, da 
2ª Vara da Fazenda 

Pública de Curitiba, deferiu 
pedido do Sindijus-PR e de-
terminou que a listagem de 

beneficiados da Ação do IPE, 
nº 0001601-43.2002.8.16.0004,  
seja atualizada em 45 dias, no 
dia 31 de julho.

Após acordo entre sindi-
cato e a Procuradoria Geral 
do Estado do Paraná (PGE), 
em abril deste ano, foi veri-
ficado que faltaram cerca de 
100 nomes de servidores, que 
contavam com menos de 70 
anos na data da propositura 
da ação, em 1998. Assim, a 
lista deve ser revista e devem 

ser realizados os cálculos dos 
beneficiários restantes.

Para o Sindijus-PR, con-
cluir esse acordo é um passo 
importante na garantia dos 
direitos dos servidores, que 
estavam há anos esperando a 
devolução dos descontos in-
devidos feitos pelo Governo.

Segundo o advogado do 
Sindijus-PR, Daniel Godoy 
“a consolidação deste acordo 
é o coroamento do primeiro 
acordo de execução invertida 

no Brasil, após o novo CPC 
de 2015. A decisão inovadora 
do juiz da 2ª Vara da Fazenda 
Pública de Curitiba, que ho-
mologou o acordo realizado, 
e também ratificado pela As-
sembleia do Sindicato, indica 
um caminho positivo para a 
solução de litígios envolven-
do a Fazenda Pública e ser-
vidores do Poder Judiciário 
Paranaense”.

Finalizado esse processo, 
o juiz homologará os cálculos 

para pagamento. Pelo acor-
do, o valor devido será pago 
como precatório preferencial 
para valores superiores a 40 
salários mínimos e em RPV 
(requisição de pequeno va-
lor) para os créditos inferio-
res a quarenta salários.

A ação foi proposta pelo 
Sindijus-PR para repor des-
contos indevidos dos servi-
dores a título de previdência e 
assistência médica no período 
de 1998 a 2002. 

APortaria 159/2018, que trata da expedição de 
carta precatórias oriundas da Região Metropo-

litana de Curitiba, foi revogada no fim de 
maio, em decisão proferida pela Corre-
gedoria-Geral do Tribunal de Justiça do 
Paraná (TJPR).

A direção do Sindijus-PR foi procura-
da por uma comitiva de oficias de Justiça, 
da região metropolitana de Curitiba, que 
solicitaram que o Sindicato intercedesse 
junto ao TJPR, já que a portaria trouxe 

grande dificuldade no cumprimento de mandados.
Andrea Ferreira e Lucinei Guimarães, diretores 

do Sindijus-PR, levaram a demanda ao corregedor-
-geral, Rogério Kanayama. Junto ao desembargador 
Fernando Prazeres, os representantes dos servido-
res solicitaram que a medida fosse revista. Assim, o 
Corregedor-geral informou à direção do Sindicato 
que analisaria o pedido, e tomaria uma decisão para 
regularizar a situação, o que foi cumprido hoje.

Lucinei destaca que a decisão favorável aos servi-
dores é uma vitória da categoria, que leva o Sindicato 
avançar junto com os servidores na luta por melho-
res condições de trabalho. 

Gustavo Henrique Vidal
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EXPEDIÇÃO

Servidor

O fim de uma saga RADAR

 TJPR INICIA LEVANTAMENTO DE 
VAGAS PARA RELOTAÇÃO

Após o acórdão da Relotação transitar em julgado, o Tribunal 
de Justiça do Paraná (TJPR) iniciou o levantamento do 
número de vagas existentes. O diretor do Sindijus-PR Lucinei 
Guimarães esteve no Tribunal atrás de informações do 
processo, e teve a confirmação da assessoria da Corregedoria 
de que o procedimento está no Departamento de Gestão 
de Recursos Humanos (DGRH). Após ter todos os dados 
sobre as vagas no Estado, o TJPR deve abrir prazo para que 
servidores se candidatem, com a publicação de novo edital 
para preenchimento. Não há prazo para que o trabalho seja 
concluído, mas o DGRH pretende encerrar o mais breve 
possível. O Sindijus-PR acompanhará todo o procedimento 
de relotação, para que os servidores alcancem mais esse 
direito.

 SINDIJUS-PR PROPÕE ALTERAÇÃO 
NA LEI 16023/2008

Principal reivindicação dos oficiais de Justiça da Lei 
16023/2008, a estabilidade na função foi protocolada no dia 
18 de maio em forma de minuta de projeto de lei no Tribunal 
de Justiça do Paraná (TJPR). A proposta do Sindijus-PR é 
para que seja modificada a legislação vigente, criando a área 
de atividade “Cumprimento de Mandados”, exercida por 
técnicos judiciários e técnicos de secretaria. O pedido leva 
o nº SEI 0033578-48.2018.8.16.6000. A minuta é resultado 
de amplo levantamento realizado por servidores, dirigentes 
do Sindijus-PR e o Departamento Jurídico do sindicato. 
A finalidade principal é dar estabilidade aos técnicos que 
exercem a função de cumpridores de mandado, já que 
atualmente eles podem ser removidos do cargo a qualquer 
tempo. Em recente reunião com o Sindijus-PR, o corregedor-
geral Rogério Kanayama garantiu estar aberto à discussão 
sobre o tema. O sindicato sustenta ainda que é momento 
de realizar a revisão na legislação, já que o concurso do TJPR 
deverá nomear servidores que também assumirão a função 
de oficial.

 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO DOS 
SERVIDORES SOBE PARA 910 REAIS

Após pedido protocolado pelo Sindijus-PR, no dia 11 de 
junho, o Tribunal de Justiça do Paraná reajustou o benefício 
para 910 reais. O sindicato sustentou o pedido alegando que 
em 2012, 2013 e 2014, 2015, 2016 e 2017 os valores foram 
reajustados e restabelecida isonomia com os magistrados. 
Mas em 2018 os valores permaneceram os mesmos.
“É importante reajustar o valor do auxílio-alimentação para 
que mantenha, ao menos parcialmente, o valor de compra 
considerando o expressivo aumento na alimentação 
no Paraná, conforme estudos realizados pelos institutos 
responsáveis pela apuração da inflação e outros indicadores”, 
diz o pedido. O Sindijus-PR sustenta que o reajuste do valor 
do auxílio seja retroativo a 1º de janeiro de 2018. Desta forma, 
o servidores teriam direito a outro valor. 

Fórum Criminal. Avenida Marechal De-
odoro. Centro de Curitiba. Por muitos 
anos, a estrutura do Edifício Toronto foi o 

endereço oficial de trabalho de muitos servido-
res do Judiciário na capital paranaense. Tímido, 
o prédio foi adaptado às faces do Estado para 
atender e receber a população, réus e advoga-
dos. Poucos sabem, mas ali iniciava uma histó-
ria de luta, uma saga de servidores por condi-
ções de trabalho decente.

Abril de 2007. Começam os relatos de servi-
dores de que o “prédio cansou”. O fórum cres-
ceu e a estrutura reduziu. A precarização toma 
conta do dia a dia, o trabalho acumula e o edifí-
cio tremula. Em campanha pela URV, à época, o 
Sindijus-PR realiza uma série de reuniões com 
servidores em diversos locais de trabalho. A 
péssima condição do prédio entra na pauta pela 
primeira vez da categoria. Desde então, uma 
longa e demorada negociação com o Tribunal 
de Justiça do Paraná (TJPR) tenta convencer 
que o edifício não dá mais.

Chega 2008. Várias reuniões, vistorias, tre-
mores e a estrutura do Toronto definha. Após 
avaliações, o Tribunal decide transferir o Fó-
rum Criminal para “uma nova estrutura, mais 
arejada e completa”. Servidores bem que avisa-
ram: nem eles e nem os magistrados queriam ir 
para o Santa Cândida. Não foram ouvidos. 

10 anos se passaram. Cansados, os servido-
res viviam de enfrentar os remendos do antigo 
complexo do Banestado. Não foram anos fáceis. 
Infestação de ratos, falta d’água, calor, frio, ba-
nheiros interditados, ar condicionado estraga-
do, mofo... Em meio a todos os problemas, o 
Sindijus-PR buscava melhorar, minimamente, 
a situação. Vistoriou com profissionais a estru-
tura e exigiu obras emergenciais. Até que, após 
denúncia do Sindicato, o Ministério Público do 

Trabalho aponta, pelos olhos da Lei, a necessi-
dade de por fim, em definitivo, às péssimas aco-
modações.

Paralelamente, sem prédios adequados para 
receber o fórum e diante do “alto custo de lo-
cação” justificado pelo tribunal, o Sindijus-
-PR cobrava do TJPR a construção do Centro 
Judiciário de Curitiba, anunciando ainda na 
primeira década dos anos 2000. Mesmo com 
orçamento definido pelo Funrejus, com plano 
arquitetônico definido, as obras caminhavam a 
passo lentos.

A inauguração do Centro Judiciário de 
Curitiba, anunciada pelo TJPR para o julho, 
pode por fim a esse ciclo histórico de proble-
mas enfrentados pelos servidores do Fórum 
Criminal. Com um edifício novo, no complexo 
do antigo Presídio do Ahú, o fórum promete 
encerrar a saga dos “alojamentos” utilizados até 
hoje. É pelo fim da precarização que esperam 
os servidores.

ESTRUTURA
Com 26.293,31m² de área construída, o espaço 
está distribuído em dois prédios. O edifício des-
tinado ao Fórum Criminal possui quatro pavi-
mentos e uma área de 15.994,72m². Este será 
destinado ao Fórum Criminal, que vai abrigar 
as 13 Varas Criminais da capital, a Central de 
Custódia, o Plantão Judiciário, as 1ª e 2ª Varas 
de Execução das Penas e Medidas Alternativas 
(VEPMA), as 1ª e 2ª Varas de Delito de Trânsito 
e a Vara de Auditoria da Justiça Militar.
O segundo está localizado onde efetivamente 
ficava o presídio. A edificação foi toda reestru-
turada, e sua fachada, restaurada. Ela dará lugar 
aos Juizados Especiais de Curitiba. A edificação 
tem uma área total construída de 10.298,59 m², 
dividida em quatro pavimentos. 

Servidores do Fórum Criminal de Curitiba esperam, enfim, por 
condições de trabalho dignas

Arquivo TJPR
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DELIBERAÇÃO

Assembleia mantém mobilizações pela Isonomia

TJPR atende reivindicações de servidores 
e altera minuta da Resolução 219
Sindicato entende que é momento de união de todos os servidores, para que juntos podemos lutar para acabar 
definitivamente com as distorções históricos do Judiciário Paranaense

Gustavo Henrique Vidal

Diretores do Sindijus-
-PR passaram a tarde 
do dia 11 em reunião 

com a Presidência do Tri-
bunal de Justiça do Paraná 
(TJPR). Convocada pela ad-
ministração, a mesa de nego-
ciação tratou exclusivamente 
das propostas dos servidores, 
para alterar a minuta de an-
teprojeto de lei que atende à 
Resolução 219 do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ).

A maioria dos pontos apre-
sentados pelo Sindijus-PR 
foram acatados, e serão apli-
cados às propostas. Entre elas 

está o valor da indenização de 
transporte para oficiais de Jus-
tiça da Lei 16023, que será cor-
rigida para R$ 4.303,00. Além 
disso, será alterado o artigo 35 
da minuta, definindo que o re-
ajuste não poderá ser feito por 
índice inferior ao IPCA.

Foi proposta pela admi-
nistração alteração da gra-
tificação para Secretaria da 
Direção do Fórum, no valor 
de R$ 845,93. O pedido do 
Sindijus-PR é para que essa 
gratificação seja equivalente à 
dos escrivães e chefes de secre-
taria. Quanto à gratificação de 

chefia de secretaria, não have-
rá distinção entre analistas e 
escrivães.

O Tribunal ainda aceitou 
retirar da minuta o artigo 38 
referente à VPNI, pois a ques-
tão está sub judice. A admi-
nistração aceitou alterar a re-
dação do artigo 26 da minuta, 
que “vedava” a movimentação 
de pessoal do primeiro para 
o segundo grau (cargos co-
missionados) e ainda condi-
cionava ao fim da estatização. 
Segundo o TJPR, “não haverá 
restrição, desde que observa-
das as diretrizes fixadas pelo 

A direção do Sindicato em reunião com o presidente do Tribunal, Renato Bettega

Gustavo Henrique Vidal

CNJ”.
Quanto ao enquadramento 

do nível médio, a minuta pro-
põe que o AUJ -1 e o IAD-1 
sejam enquadrados na nova 
tabela INT-3. O Sindijus-PR 
ratificou a proposta de enqua-
dramento no INT-6. Restou 
ainda o impasse no enqua-
dramento do nível superior, 
tendo em vista que a adminis-
tração ainda não apresentou a 
proposta definitiva. O Sindi-
cato ratificou o pedido de que 
seja usado como parâmetro, 
a tabela de remunerações da 
Justiça Federal.

Para o nível médio, a di-
ferença entre níveis deve ser 
mantida em 5 por cento, o 
mesmo ocorrendo para os ser-
vidores do nível superior. O 
Sindijus-PR ainda pediu que 
seja estabelecida a progressão 
acelerada por antiguidade de 
um ano e meio, e de dois anos 
por merecimento. Os cálculos 
serão feitos pelo Departamen-
to de Planejamento.

A administração negou, 
mais uma vez, a correção da 
carreira das profissionais do 
SAIJ, que possuem nível su-

perior, mas estão enquadradas 
como técnico de nível médio 
intermediário. O TJPR sus-
tenta que decisões judiciais e 
colegiadas do próprio Tribu-
nal impedem que sejam fei-
tas as alterações, mesmo que 
seja para melhorar o valor da 
VPNI recebida por essas ser-
vidoras.

O Sindijus-PR levou tam-
bém a questão do processo 
administrativo, para que seja 
adotado o mesmo rito proces-
sual para todos os servidores. 
O Sindicato defendeu que a 
modificação seja feita por lei 
específica.

Por fim, o Sindijus-PR 
afirmou que não discorda de 
eventuais mudanças do pro-
jeto sugeridas pelos servidores 
do Quadro da Secretaria, des-
de que essas modificações não 
importem em maiores distor-
ções remuneratórias, ou que 
violem a isonomia pretendida.

O Sindicato entende que é 
momento de união de todos 
os servidores, para que erros 
históricos do Judiciário pa-
ranaense sejam corrigidos de 
forma definitiva. 

Em assembleia realizada no 
dia 08 de junho, os servido-

res decidiram por paralisação 
total no dia 25, data em que o 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) começa a inspecionar o 
Tribunal de Justiça do Paraná 
(TJPR), com mobilização de ser-
vidores em frente ao Palácio da 
Justiça e nos locais de trabalho 
da capital e interior. O Sindica-
to convoca toda a categoria para 
luta e enfatiza a necessidade de 

união e de intensificar a mobi-
lização nesse momento decisivo 
para todos os servidores.

A decisão foi tomada após a 
mesa de conciliação com o Tri-
bunal, para discutir a minuta do 
anteprojeto de Lei para atender à 
Resolução 219. Insatisfeitos com 
o resultado da reunião, os ser-
vidores assistiram a um debate 
sem objetividade, que resultou 
numa nova promessa de atendi-
mento à pauta. Audiência de conciliação, do dia 08, frustou os servidores
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TJPR atende reivindicações de servidores 
e altera minuta da Resolução 219
Sindicato entende que é momento de união de todos os servidores, para que juntos podemos lutar para acabar 
definitivamente com as distorções históricos do Judiciário Paranaense

Conquista

Vivemos um momento de gran-
de instabilidade econômica no 
país, em que se apresentam 

grandes desafios para a classe traba-
lhadora. Para os servidores públicos, 
a perspectiva também não é das me-
lhores. Com cortes em orçamentos e 
o congelamento dos investimentos pú-
blicos por 20 anos, garantir o mínimo 
de avanço tem desafiado a categoria em 
todo o país.

Diante de um cenário instável, ser-
vidores do Judiciário paranaense ga-
rantem a manutenção de uma de suas 
principais conquistas: o fim das perdas 
salariais. Com o projeto de lei 299/2018 
tramitando na Assembleia Legislativa 
do Paraná, se consolida mais um ano 
alcançando a reposição inflacionária,  
e respeitando a Data-Base de 1º de 
maio. No ano passado, a inflação foi de 
2,76%, índice que deve ser aplicado aos 
vencimentos dos servidores assim que 
aprovado pelos deputados estaduais.

Mas nem sempre foi assim. Até 
2005, a categoria vivia uma realidade 
diferente, sem saber se teria, ao menos, 
a reposição em seu salário. A Data-

-Base, por anos, foi uma das principais 
bandeiras de luta da categoria, que vi-
veu tempos difíceis sem qualquer cor-
reção da inflação na década de 90 e iní-
cio dos anos 2000.

Em 2006, no entanto, tem início o 
período de reajustes anuais. Entre mo-
bilizações e negociações com o Tribu-
nal de Justiça do Paraná (TJPR) e o go-
verno, o Sindijus-PR derrubou o veto 
ao projeto de lei de 2005 e os servidores 
receberam a reposição de 8,5%. Ainda 
em 2006, os servidores conquistariam 
a correção da inflação de 4,63%.

De lá para cá, a categoria ultrapassa 
os 80% em reposição da inflação. São 
9 anos consecutivos, garantidos após 
a Lei da Data-Base, conquistada em 
2010, e outros cinco anos negociados 
diretamente com o TJPR. A inflação 
acumulada é calculada pelo Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA), do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). O IPCA 
é o índice estabelecido em lei para re-
por a inflação aos servidores do Judi-
ciário. 

Com o congelamento dos salários 

Desde 2005 servidores não acumulam 
perdas reais de salário
Política de repor a inflação anualmente alcança o 14º ano consecutivo. Nesse período, foram mais de 80% de reposição

dos servidores do Executivo, que lu-
tam para retomar esse direito garanti-
do em Lei, a manutenção da reposição 
no Judiciário é ainda mais importante. 
Garantir o reajuste para servidores do 
TJPR ajuda na luta das outras catego-
rias para buscarem o mesmo direito. 

A reposição da inflação de 2018 
representa muito mais do que apenas 
2,76% aos vencimentos dos servidores 

do Judiciário. Ela consolida uma polí-
tica que elimina o acúmulo de perdas 
reais, e garante a evolução salarial dos 
servidores. A conquista é ainda mais 
fundamental, principalmente, depois 
da situação lamentável em que o ex-
-governador Beto Richa deixou o Esta-
do, impondo o arrocho aos servidores, 
que acumulam mais de 10% de perdas 
salariais desde 2015. 

Omês de maio será 
marcado por outra 

conquista dos servido-
res. Além da já consoli-
dada Data-Base, em 1º 
de maio, a categoria ga-
rantiu a Gratificação de 
Incentivo à Qualificação, 
luta que vem desde a pri-
meira proposta da pauta 
histórica pelo Plano de 
Carreiras em 2006.

A lei 19501, de 21 de maio de 2018, publicada no Diário Oficial do 
Executivo nº 10194, já está em vigor. Resta ainda a regulamentação do 
Tribunal de Justiça do Paraná, que definirá os critérios e as áreas de inte-
resse para concessão da gratificação.

O adicional de qualificação garante aos servidores do Judiciário gra-
duados o direito a um valor fixo de R$ 102 mensais. Para pós-graduação, 
o valor estabelecido é de 180 reais, Mestrado R$ 380 e doutorado 470 
reais, fecham a lista de gratificações pagas aos servidores. 

Mesmo com valores menores do que o pedido original do Sindijus-
-PR, a conquista deve ser comemorada. “Lutamos pela valorização dos 
servidores e avançamos com a lei entrando em vigor”, afirma José Rober-
to Pereira, coordenador-geral do sindicato.

Com a gratificação implantada, o Sindijus-PR estabelece uma nova 
luta, para que o beneficio passe a ser reajustado anualmente. “Vamos 
buscar que a gratificação realmente valorize os anos de estudos e o inves-
timento que cada trabalhador fez para qualificar ainda mais a prestação 
de serviço do Judiciário”, destaca José Roberto. 

Reivindicação avança e 
servidores conquistam o 
Adicional de Qualificação

Pauta histórica da categoria, gratificação integra 
benefícios a partir do mês de junho
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Sindijus-PR reverte valor e indenização 
de transporte aumenta para R$ 4.300

Em nova Campanha de Filiação, Sindijus-PR 
reforça a necessidade de união da categoria

ACampanha de filiação do Sindijus-PR já está a todo vapor. Com slogan 
“Você não está sozinho, junte-se a nós. Filie-se Agora!” a campanha é um 
chamamento ao diálogo com a categoria, para mostrar a importância de 

estarmos unidos neste momento, pois só a união fortalece a nossa luta para con-
seguir avançar nas conquistas da pauta de reivindicações.

“É importante lembrar que a atuação do Sindicato só tem a força expressiva 
com a participação da base, ou seja, com a participação ativa dos servidores. Por 
isso, a filiação é fundamental para continuarmos alcançando vitórias para a cate-

goria, na busca para uma maior organização e estrutura do Sindicato”, ressalta o 
coordenador-geral do Sindijus-PR, José Roberto Pereira.

A filiação é a única forma de tornar o Sindicato ainda mais forte, e garantir que 
a nossa categoria esteja “empoderada” e mobilizada para enfrentar as lutas do dia 
a dia, em defesa dos seus direitos.

Venha fazer parte desta “família”, pois sozinho não somos nada! Filie-se para 
que juntos possamos lutar por melhores condições de trabalho e valorização dos 
servidores. 

Novos servidores se filiam pelo fortalecimento da luta pela 
Isonomia

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES

O Sindijus-PR segue obtendo novas filiações. A 
direção vem visitando as comarcas e conscienti-

zando os servidores da importância de se sindicalizar 
para somar força na campanha pela isonomia e tam-
bém por melhores condições de trabalho.

Todos servidores juntos, tendo um papel ativo no 
Sindicato, participando das lutas, assembleias, mo-

bilizações, é o melhor instrumento para garantir as 
conquistas. Pois, somente a filiação pode garantir o 
funcionamento do Sindijus-PR, cada vez mais forte 
e atuante, frente às negociações em defesa do direito 
da categoria.

“É importante que a categoria se conscientize que 
quanto mais unidos, mais representatividade tere-

mos no fortalecimento das mobilizações para cons-
trução de grandes conquistas,” destaca o secretário-
-geral do Sindijus-PR, Lucinei Guimarães.

Venha fazer parte desta “família”, pois sozinho 
não somos nada! Filie-se para que juntos possamos 
lutar por melhores condições de trabalho e valoriza-
ção dos servidores. 
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Sindijus-PR reverte valor e indenização 
de transporte aumenta para R$ 4.300

As discussões sobre o 
projeto de lei para 
cumprir a Resolução 

219 do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) trouxeram o aten-
dimento de outra demanda dos 
oficiais de Justiça da Lei 16023. 
Diante da falta de reajuste da 
indenização de transporte, o 
Sindijus-PR levou ao Tribunal 
de Justiça do Paraná (TJPR) a 
necessidade de elevar a indeni-
zação dentro do projeto.

Chefia de Direção do Fórum passará a ser gratificada
DIREITO

As negociações do Sindijus-
-PR, ao longo do ano no 

Comitê Gestor Regional do 
Tribunal de Justiça do Paraná 

(TJPR), levaram a categoria a 
avançar em outras reivindica-

Proposta inicial previa 
valor perto de três mil 
reais para oficiais da lei 
16023

Com minuta do projeto 
apresentada no começo do mês, 
sindicato e servidores foram 

surpreendidos com uma pro-
posta que previa a redução do 
valor da indenização. Em meio 

aos debates sobre as alterações, 
o Sindijus-PR insistiu para que 
o valor fosse corrigido.

Na reunião de conciliação, 
em conjunto com as demais 
entidades representativas dos 
servidores, no dia 08 de junho, 
o Sindijus-PR reforçou a ne-
cessidade de correção nos va-
lores. A confirmação veio três 
dias depois. 

Em mesa de negociação na 
Presidência do TJPR, no dia 
11, o Sindijus-PR confirmou 
o novo valor de R$ 4.303 para 
a indenização de transporte. 
Junto com o aumento do va-
lor, o sindicato fez constar na 
ata assinada pelo presidente 
Renato Bettega, que a inde-
nização não poderá ser rea-
justada por índice inferior ao 
IPCA. 

Pâmela Mendes Leony

Pâmela Mendes Leony

ções. Uma delas é a concessão 
de gratificação para chefia de 
Direção do Fórum.

Pauta da categoria, mui-
tos servidores acumulavam a 
função sem qualquer retorno 
financeiro. Com a definição do 
projeto de lei para cumprir a 
Resolução 219 do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ), o Tri-
bunal se comprometeu a alterar 
a gratificação para Secretaria da 
Direção do Fórum para o valor 
de R$ 845,93. 

O Sindijus-PR avalia como 
positiva a instituição da grati-
ficação, já que beneficia servi-
dores que deixam seus postos 

de trabalho para assumir res-
ponsabilidades com o Fórum.

Para o Sindicato, ainda que 
a gratificação não seja equiva-
lente à dos escrivães e chefes de 
Secretaria, com a reinvindica-
ção conquistada é mais fácil de 
buscar a igualdade, que passa a 
ser a pauta da categoria. 

A direção do Sindijus-PR 
também recebeu a confirmação 
de que o projeto de lei da Resolu-
ção 219 não fará distinção, entre 
analistas e escrivães, para paga-
mento da gratificação de chefia 
de Secretaria, outra pauta defi-
nida pelos escrivães e solicitada 
pelo Sindicato ao Tribunal.

Em nova Campanha de Filiação, Sindijus-PR 
reforça a necessidade de união da categoria

goria, na busca para uma maior organização e estrutura do Sindicato”, ressalta o 
coordenador-geral do Sindijus-PR, José Roberto Pereira.

A filiação é a única forma de tornar o Sindicato ainda mais forte, e garantir que 
a nossa categoria esteja “empoderada” e mobilizada para enfrentar as lutas do dia 
a dia, em defesa dos seus direitos.

Venha fazer parte desta “família”, pois sozinho não somos nada! Filie-se para 
que juntos possamos lutar por melhores condições de trabalho e valorização dos 
servidores. 

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES

mos no fortalecimento das mobilizações para cons-
trução de grandes conquistas,” destaca o secretário-
-geral do Sindijus-PR, Lucinei Guimarães.

Venha fazer parte desta “família”, pois sozinho 
não somos nada! Filie-se para que juntos possamos 
lutar por melhores condições de trabalho e valoriza-
ção dos servidores. 
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Vitória: Justiça Federal julga 
procedente ação do Sindijus-PR do 
porte de armas para Oficiais de Justiça 
Era uma reivindicação antiga dos servidores do Judiciário Paranaense

No dia último dia 30 
do mês de maio, a 
juíza Thais Sampaio 

da Silva Machado da 1ª Vara 
Federal de Curitiba julgou 
procedente a ação do Sindi-

jus-PR que requeria o porte 
de arma para Oficiais de Jus-
tiça do Paraná. A ação judi-

InfoJusBrasil

cial foi decisão da Assembleia 
Geral dos servidores que 
aconteceu no dia 04 de outu-
bro de 2017, na capital para-
naense e foi autuada sob nº 
5033424-52.2017.4.04.7000.

“Ante o exposto, julgo 
procedente o pedido, resol-
vendo o mérito (art. 487, I, 
do CPC) para determinar 
que a autoridade impetrada 
abstenha-se de negar a au-
torização de porte de arma 
de fogo aos substituídos, 
oficiais de justiça, avaliado-
res judiciais e técnicos judi-
ciários do Estado do Paraná 
que comprovem que efetiva-
mente exercem a função de 
cumprimento de mandados, 
enquanto assim permane-
cerem, com base no inciso 

I do §1º do artigo 10 da Lei 
10.826/2003 c/c a Instrução 
Normativa nº 023/2005 da 
Polícia Federal, conceden-
do-o àqueles que assim o 
requeiram, desde que aten-
didos os demais requisitos 
legais”, afirma o dispositivo.

Esta é mais uma grande 
vitória da categoria, já que o 
porte de arma era uma antiga 
reivindicação dos Oficiais de 
Justiça.

O Sindijus-PR reitera sua 
posição em defesa de me-
lhores condições de traba-
lho, e valorização para esses 
servidores, e acredita que o 
porte de arma pode garantir 
o mínimo de segurança aos 
oficiais no cumprimento das 
ordens judiciais. 

A Federação Nacional dos Trabalhadores do Poder Judiciário nos Estados (Fenajud), por meio de seus 22 Sindicatos filiados – que juntos representam mais de 
duzentos mil servidores dos Tribunais de Justiça, reunidos no seu Conselho de Representantes, no dia 15, no estado do Rio de Janeiro, vem a público manifestar seu 
veemente repúdio ao Provimento nº 71 do Corregedor Nacional de Justiça, ministro João Otávio de Noronha.
O documento, Provimento nº 71, publicado no dia 13 de junho por ato unilateral do Corregedor Noronha, “dispõe sobre o uso do e-mail institucional pelos membros 
e servidores do Poder Judiciário e sobre a manifestação nas redes sociais”.
Entre as justificativas para a edição do ato normativo, o órgão destacou que “a significativa quantidade de casos concretos relativos a mau uso das redes sociais por 
magistrados e o comportamento inadequado em manifestações públicas político-partidárias analisados pela Corregedoria Nacional de Justiça, bem como o disposto 
no art. 95, parágrafo único, da CF/88, que veda expressamente aos magistrados a dedicação a atividade político-partidária”.
No decorrer se seu texto, o Provimento recomenda e veda, de forma genérica, uma série de atitudes entre as quais “comprometer a imagem do Poder Judiciário” 
ou “exposição negativa do Poder Judiciário”. E acrescenta ao final que “as recomendações definidas neste provimento aplicam-se, no que couber, aos servidores e 
aos estagiários do Poder Judiciário”.
Para a Fenajud, o Provimento nº 71 é autoritário e abusivo, pois viola os direitos e garantias fundamentais de livre manifestação do pensamento e da vida privada, 
previstos no art. 5º, incisos IV e X, da Constituição Federal de 1988, cujo o Poder Judiciário também deve obediência.
Diante disso, a Federação não deixará prevalecer tal ato normativo, haja vista que suas determinações genéricas poderão servir de base para perseguições e 
retaliações a servidores e lideranças sindicais que manifestarem posições contrárias aos interesses antirrepublicanos no âmbito dos tribunais de justiça brasileiros.
Por fim, a Fenajud e seus Sindicatos filiados tomarão todas as medidas para revogar o abusivo e ilegal Provimento nº 71 do Corregedor Nacional de Justiça, João 
Otávio de Noronha, e conclama todos os servidores e lideranças do Judiciário a formarem fileiras contra este arbitrário ato normativo.
Cala a boca já morreu!
ASSINAM OS SINDICATOS PRESENTES NO CONSELHO DE REPRESENTANTES: SINJUS-MG, SERJUSMIG, SINTAJ-BA, SINDIJUS-PR, SINDUSTIÇA-RJ, SINDJUSTIÇA-RN, 
SINDJUSTIÇA-CE, SINTJAM-AM, SINDIJUS-MS, SINJUR-RO, SINSJUSTO E SINDIJUDICIÁRIO-ES. 

Nota de repúdio contra o Provimento 71 do CNJ
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Servidores do Executivo estão 
acampados em frente ao Palácio 
Iguaçu pela Data-Base

PF investiga fraude em registros sindicais e faz buscas na Câmara
CORRUPÇÃO

Os gabinetes dos deputados Paulinho da Força 
(Solidariedade-SP), Jovair Arantes (PTB-GO) 

e Wilson Filho (PTB-PB) foram alvo de buscas pela 
Polícia Federal (PF), no fim de maio, em uma inves-
tigação de fraude no Ministério do Trabalho e Em-
prego (MTE). A Operação Registro Espúrio busca 
suspeitos de integrarem um esquema de corrupção 
dentro da Secretaria de Relações de Trabalho, es-
pecializado na concessão fraudulenta de registros 
sindicais. Segundo a PF, há suspeitas também de en-
volvimento de servidores públicos, lobistas, advoga-
dos, dirigentes de centrais sindicais.

Segundo investigadores, a prisão dos três parla-
mentares chegou a ser pedida, mas foi rejeitada pelo 

ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF). Agentes da PF percorreram os gabinetes 
dos parlamentares, em Brasília. Houve buscas tam-
bém no Ministério do Trabalho, nas sedes nacionais 
de dois partidos políticos e de centrais sindicais.

Além da capital federal, as buscas foram reali-
zadas em São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro, Espírito 
Santo, Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais. No 
total, o Supremo expediu 64 mandados de busca e 
apreensão, 15 de prisão temporária e 8 de prisão 
preventiva. Contra dois parlamentares foram orde-
nadas medidas cautelares diversas à prisão.

Segundo o Ministério Público Federal (MPF), as 
investigações preliminares indicam que a organiza-

ção criminosa montou um esquema que funcionava 
em secretarias do Ministério do Trabalho responsá-
veis pela análise de pedidos. Segundo a procurado-
ra-geral da República, Raquel Dodge, no decorrer 
do inquérito, a Polícia Federal identificou a existên-
cia de cinco núcleos de atuação: administrativo, po-
lítico, sindical, captador e financeiro.

Dodge citou, no documento encaminhado ao 
ministro Fachin, pagamentos que envolviam valores 
que chegaram a R$ 4 milhões pela liberação de um 
único registro sindical. “Desde 2017, parte dos in-
tegrantes do grupo criminoso responde a uma ação 
por improbidade administrativa em andamento na 
Justiça Federal, em Brasília”, afirma nota do MPF. 

No dia 11 de junho, o 
Fórum das Entidades 
Sindicais do Paraná 

(FES) montou acampamen-
to em frente ao Palácio Igua-
çu, em Curitiba, como forma 
de pressionar a governadora 
Cida Borghetti (PP) para o 
envio à Assembleia Legislati-
va do Paraná (Alep) de uma 
mensagem com o projeto de 

lei prevendo o reajuste da 
data-base dos servidores do 
Executivo.

Segundo a entidade, apesar 
da governadora ter acenado 
positivamente para a reivin-
dicação, ainda não há garantia 
alguma em relação à reposição 
da categoria. Para o funciona-
lismo, é preciso uma resposta 
concreta de Cida o mais rápi-

do possível devido o período 
eleitoral.

No dia 28 de maio, a go-
vernadora encaminhou à Alep 
uma proposta de emenda à Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) para 2019, prevendo o 
fim do congelamento do rea-
juste. Apesar da emenda, ain-
da não há indicativo do índice 
do reajuste e ela refere-se ape-

Arquivo APP-Sindicato

nas à reposição de 2019, fican-
do em aberta ainda a situação 
dos três anos sem data-base 
que somam perdas de quase 
12%.

A emenda também não ga-
rante que o reajuste será pago 
no ano que vem, uma vez que 
isso dependerá do comporta-
mento da arrecadação e da evo-
lução com gastos com pessoal.

Os servidores cobram iso-
nomia, e argumentam que 
outros projetos de lei preven-
do reajustes para servidores 
de outros poderes já foram 
aprovados pela Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) e 
pela Comissão de Finanças da 
Alep: o PL 297 (dos servidores 
da Defensoria Pública), o PL 
298 (PGE), PL 299 (Ministério 
Público e Tribunal de Justiça), 
PL 304 (servidores do Legisla-
tivo) e o PL 311 (do Tribunal 
de Contas).

Na semana passada, os 
representantes do Fórum fi-
zeram uma série de reuniões 
com deputados, entre eles o lí-
der do governo na Alep, Pedro 

Lupion (DEM) e o presidente 
Ademar Traiano (PSDB). Se-
gundo os servidores, a dupla 
confirmou que levou a reivin-
dicação à governadora.

APOIO
Mais uma vez o governo nega 
reajuste para os servidores es-
taduais, e o Sindijus-PR acredi-
ta que o direito dos trabalhado-
res tem que ser respeitado. Por 
este motivo, ao mesmo tempo 
que apoia em todos os sentidos 
a luta dos companheiros para-
naenses, repudia fortemente o 
posicionamento do Governo 
no que diz respeito ao não pa-
gamento da data-base.
Infelizmente, observamos mais 
uma vez que o discurso de crise 
tem sido utilizado pelos gesto-
res para prejudicar, via de re-
gra, o lado mais fraco, que é o 
do trabalhador.
Estamos acompanhando de 
perto a caminhada dos servi-
dores do funcionalismo públi-
co, e vemos como assertivas as 
medidas tomadas para garan-
tir os direitos dos servidores. 
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Os Oficiais de Justiça de 
todo Estado do Para-
ná estão reclamando 

da grande incidência diária de 
expedição de mandados. Tal 
quadro é agravado pelo núme-
ro exíguo de servidores, devido 
às aposentadorias e às licen-
ças voluntárias e involuntárias 
para tratamento de saúde, o 
que faz com que a demanda só 
aumente.

Sabemos que em toda a 
história do Poder Judiciário 
Paranaense, os Oficiais de Jus-
tiça nunca mediram esforços 
para que a Justiça fosse apli-
cada, levando ao jurisdicio-
nado a plena satisfação de sua 
pretensão materializada, no 
entanto, a cada dia que passa 
a situação só piora. Os oficiais 
estão sendo obrigados a cum-
prir uma jornada maior, e a 
realizar diligências fora do ho-
rário de expediente, levando 
serviço literalmente para casa, 
principalmente, como se pode 
observar na comarca de Cia-
norte, o que veremos a seguir.

Há anos que os servidores 
vêm aguardando que o Tri-
bunal dê atenção a essas difi-
culdades enfrentadas. Foram 
realizados diversos pedidos 
administrativos, mas nada foi 
resolvido, existe ainda o abo-
minável excesso de mandados 
a serem cumpridos e o núme-
ro insuficiente de oficiais para 
atender a região. 

Por essas razões, o Sindi-
jus-PR na condição de legíti-
mo representante dos servido-
res do Judiciário Paranaense, 
vem por meio dessa matéria 
discorrer sobre as dificuldades 
enfrentadas pelos Oficias da 
comarca de Cianorte. Os pró-
prios oficiais de Cianorte já 

Além das condições precárias de trabalho, 
oficiais estão com excesso de mandados
Cada dia que passa 
a reclamação 
só aumenta, 
principalmente na 
comarca de Cianorte

protocolaram via SEI requeri-
mento ao presidente, infor-
mando sobre o déficit funcio-
nal na comarca, manifestando 
ainda, a inviabilidade do cum-
primento dos mandados ex-
pedidos através dos Juizados 
Especiais, uma vez que já se 
encontravam abarrotados de 
serviços, e com a integração 
daquela Serventia à Central 
não seria possível atender a 
toda a nova demanda. 

Para o Sindicato, a situação 
tem se tornado insustentável, 
e providências precisam ser 
tomadas com urgência, pois o 
excesso de trabalho está cau-
sando danos à saúde física e 
mental dos servidores.

Atualmente a comarca pos-
sui apenas 5 Oficiais de Justi-
ça, permanecendo com déficit 
de 50% da força de trabalho 
necessária para cumprimento 
dos mandados, conforme estu-
do elaborado pelo Tribunal, ou 
seja, faltam outros 5 servidores.

Cianorte, município loca-
lizado na região noroeste do 
Estado, é comarca de entrân-
cia final, possuindo jurisdição, 
além da sede, nos municípios 
São Lourenço, Indianópolis, 
São Manoel do Paraná, Jussa-
ra, São Tomé e Japurá, numa 
área de grande extensão ter-
ritorial, sendo 1.624,721km², 
com trechos com até aproxi-
madamente 60km de distân-
cia da sede. E, por ocasião da 
criação da Central de Manda-
dos, a comarca foi dividida em 
três regiões, sendo: zonas 01, 
02 e 03.

O volume de trabalho 
mostra-se excessivo, na me-
dida que desde o início dos 
trabalhos da Central em 
25.10.2017, foram expedidos 
9518 mandados, sendo que, 
deste total, 4.342 foram ex-
pedidos para somente dois 
Oficiais de Justiça lotados na 
zona de maior fluxo.

Os oficiais, que integram a 

zona de maior fluxo, respon-
dem por aproximadamente 
50% da totalidade dos man-
dados expedidos na Comar-
ca. Juntos, encontram-se com 
aproximadamente 1.200 man-
dados fora do prazo legal para 
cumprimento, vez que primam 
pelo princípio da efetividade 
e buscam realmente atender à 
população cianortense. 

Segundo os servidores, com 
esse grande volume de servi-
ços, não há qualquer possibili-
dade no cumprimento dos atos 
dentro do prazo estipulado, 
haja vista o grande fluxo diário 
de mandados expedidos como 
“urgentes”, ocorrendo um so-
brestamento involuntário dos 
mandados relacionados à exe-
cução na comarca, sendo estas 
tarefas inatingíveis, dentro de 
um curto espaço de tempo. 

Ainda ocorrem vários pe-
didos à Direção do Fórum, 
de abertura de procedimentos 
administrativos em relação 

aos oficiais, sem ao menos ha-
ver qualquer diálogo para sa-
ber qual é o problema que gera 
o não cumprimento de prazos. 
Para os servidores, não é o 
momento de achar culpados e 
solicitar abertura de procedi-
mentos administrativos, haja 
vista a situação excepcional, 
pelo déficit de força de traba-
lho existente na comarca.  

A situação é de extrema 
gravidade, uma vez que tais 
medidas criam instabilida-
de emocional nos servidores, 
ocasionando prejuízo aos tra-
balhos, haja vista os proble-
mas de saúde já apresentados 
por estes. 

Por essa razão, os oficiais 
buscaram o reforço e auxílio 
do Sindijus-PR para que haja 
fiscalização e ações de comba-
te ao Assédio Moral, visando 
a preocupação com a promo-
ção da saúde física e emo-
cional dos servidores, com a 
manutenção de ambiente de 
trabalho seguro e saudável, 
conforme estabelecido no 
Plano Estratégico do Poder 
Judiciário (tema “gestão de 
pessoas”), a teor da Resolução 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) n° 70. “Nós represen-
tamos o principal patrimô-
nio do TJPR, como também 
o sua principal força de tra-
balho. E pessoas motivadas, 
capacitadas, comprometidas 
e saudáveis produzem mais e 
melhor”, destacam.

Dessa forma, o Sindijus-
-PR têm ouvido os servidores 
para buscar melhores con-
dições de trabalho, e seguirá 
com sua interlocução junto 
ao Tribunal de Justiça do Pa-
raná, para que este tome todas 
as providências necessárias 
para atender às demandas da 
categoria. Lembrando que já 
existem diversos pedidos ad-
ministrativos realizados, com 
objetivo de alcançar a melho-
ria de trabalho e valorização 
de toda a categoria. 


