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ReLOtaÇÃO
Solicito informações referentes ao 
procedimento, tendo em vista a 
informação de possível julgamento 
dos recursos pendentes na sessão do 
Órgão Especial.
E.R.

 Tivemos informações de que 
não há mais recursos pendentes. 
Entretanto, para poder informar 
os servidores foi solicitado via 
SEI informação sobre o assunto. 
Estamos aguardo, entretanto, 
acreditamos que realmente inexistem 
recursos pendentes e encontra-se 
na fase de transito em julgado, que 
também buscamos informações no 
Tribunal de quando encerra o transito 
em julgado dos recursos. Assim, que 
tivermos maiores informações será 
disponibilizado no site. Grato por sua 
participação.
Direção do Sindijus-PR

aGRaDeCIMeNtO I
 Venho agradecer o empenho 

do Sindijus-PR na liberação do 
pagamento aos aposentados do foro 
extrajudicial.
A.N.

aGRaDeCIMeNtO II
 Agradeço, mais uma vez, a presta 

e eficiente iniciativa do Sindijus-
PR, resolvendo, sem delongas, 
um angustiante problema que 

atingia 298 serventuários do foro 
extrajudicial. Agradeço de igual modo 
à oportuna e competente atuação do 
Departamento Jurídico do Sindicato. 
É uma honra ser representado por um 
tão atuante e importante Sindicato.
W.O.

aGRaDeCIMeNtO III
 A pedido do meu esposo, 

serventuário da justiça aposentado, 
escrevo para agradecer em nome 
dele a conquista alcançada pelo 
SINDIJUS-PR em relação a questão 
do pagamento dos servidores que 
havia sido cortado. Nosso muito 
obrigado.
L.T.G.

IsONOMIa
Quais as razões para, no caso da 
isonomia (principalmente salarial) 
entre servidores do 1º e 2º graus, 
o Sindicato não propõe uma Ação 
Direta de Inconstitucionalidade - ADI 
- junto ao STF?
R.C.

 É uma questão de estratégia 
jurídica e política. Todas as questões 
que visam revisar  remuneração de 
servidor público têm sido decididas 
com base na Súmula Vinculante 37. 
Não se deve excluir a possibilidade 
de judicializar caso não se resolva 
na esfera administrativa. Assessoria 
Jurídica do Sindijus-PR

As cartas não refletem a opinião do Sindicato.

Editorial

Palavra do Leitor
Entre em contato com a redação: conscienciaeluta@sindijuspr.com.br
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Luta pela data-base e contra 
a retirada de direitos

Neste ano, mais vez a categoria irá 
lutar pela conquista da data-ba-
se. Vivemos um momento de 

grande instabilidade econômica no país, 
em que se apresentam grandes desafios e 
dilemas para a classe trabalhadora. Deste 
modo, a reposição da inflação deverá ser 
mais uma batalha a ser travada, não ape-
nas no âmbito do TJPR, mas também na 
Alep e no Governo do Estado.

Com a implantação do reajuste em 
2019, serão quinze anos consecutivos em 
que a categoria com a data-base evita o 
acúmulo de perdas salariais e mantém os 
vencimentos reajustados integralmente, 
conforme a inflação do período. Pode 
parecer pouco, mas a grande maioria das 
demais categorias de trabalhadores de 
todo o país ainda está lutando para evitar 
as perdas inflacionárias.

Vivemos também um cenário políti-
co de grandes desafios, em que o gover-
no federal prepara um pacote de malda-
des contra a classe trabalhadora. Para 
os servidores públicos, a perspectiva 
também não é das melhores. As medi-

das em trâmite no Congresso Nacional 
visam prejudicar ainda mais os direitos 
do funcionalismo público. Entre tais 
medidas está a possibilidade de aumen-
to do desconto previdenciário, o fim 
da previdência pública e da estabilida-
de funcional, a ameaça de extinção das 
gratificações, quinquênios, anuênios e 
até da extinção das carreiras, passando 
pela privatização de serviços essenciais. 

Desta forma, em Assembleia Geral 
Extraordinária, no dia 17 de maio, a ca-
tegoria aprovou a deflagração e adesão 
à Greve Geral reforçando o movimento 
junto com demais entidades sindicais 
de servidores e trabalhadores do Paraná 
e do Brasil. A decisão referenda a deli-
beração da XXII Plenária Estadual dos 
Servidores do Poder Judiciário, realiza-
da em março, que orientou a pauta de 
luta contra a reforma da previdência EC 
06/2019 e a retirada de direitos.

É momento de união e fortalecimen-
to de todos os trabalhadores, para que 
juntos possamos lutar contra a retirada 
de direitos. Juntos somos mais fortes!

data-base
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sindijus-PR abre negociação da 
Isonomia com a nova gestão do tJPR

Em Pauta
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O Tribunal de Justiça do Paraná 
(TJPR) deve buscar decisões 
em consenso com servidores 

para resolver entraves da Resolução 
219 do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ). A resposta do desembargador 
Eduardo Sarrão aos questionamentos 
de dirigentes do Sindijus-PR aponta 
que será possível negociar a Isonomia 
entre os quadros de 1º e 2º graus. Sar-
rão é o desembargador indicado pela 
nova gestão para encaminhar as ques-
tões da Resolução 219.

Em reunião com o Sindijus-PR, no 
inicio de maio, Sarrão garantiu que o 
Tribunal está “fazendo todos os esfor-
ços para cumprir” a regulamentação 
do CNJ. Ele mencionou que um dos 
problemas, o de deslocar servidores da 
Secretaria para o foro judicial, tem sido 
equalizado ao longo das gestões. “No 
último triênio tínhamos mais 430 ser-
vidores a serem disponibilizados. Neste 
ano, após adequações, são pouco mais 
de 200”, garante.

Pauta maior dos servidores, a Iso-
nomia volta à mesa de negociação 
agora, após o envio do anteprojeto ao 
CNJ para atender à Resolução 219. Di-
retores do Sindijus-PR reapresentaram 
cálculos para que as tabelas de ven-

A data-base dos servidores do 
Judiciário fechou 1º de Maio 
em 4,94%. Calculado com 

base na inflação medida entre os me-
ses de maio de 2018 até abril de 2019, 
o IPCA do IBGE deve ser aplicado 
aos vencimentos da categoria para re-
por as perdas salariais, conforme a Lei 
16165/2009. A implantação é retroati-
va ao salário de maio.

Ainda no mês de abril, o Sindi-
jus-PR protocolou pedido (SEI nº 
0031798-39.2019.8.16.6000) de im-
plantação do índice tão logo ele fosse 
divulgado. Mesmo com solicitação de 
urgência, até agora, o projeto de lei do 
Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) 
não foi analisado em sessão pelo Ór-
gão Especial. A proposta ainda precisa 
ser enviada e aprovada na Assembleia 

Legislativa do Paraná (Alep).
O Sindijus-PR tem acompanha-

do as sessões do Órgão Especial e o 
projeto não foi colocado em pauta. 
Apesar disso, o sindicato entende 
que não haverá problema para apro-
vação. “Temos que ficar atentos às 
aprovações da lei na Alep, bem como 
na movimentação do governo do Es-
tado”, diz a diretora do Sindijus-PR  
Carolina Naldony.

Neste ano, o Sindijus-PR tem refor-
çado a luta ao lado dos demais servido-
res de outros poderes pelos reajustes 
salariais. Em reuniões do Fórum Esta-
dual dos Servidores, o sindicato defen-
de a implantação de todos os índices às 
categorias do Executivo. Sem reposição 
desde 2016, o prejuízo nos rendimentos 
do funcionalismo ultrapassa os 17%.

Data-base dos 
servidores é 4,94%

cimento sejam equiparadas. Com um índice de 14% para 
igualar os salários do 1º e 2º graus para o nível médio, após a 
unificação das carreiras, o Sindicato acredita que é possível 
avançar na equiparação.

“Não é um índice alto para inviabilizar a proposta. Que-
remos agora, após definida unificação dos cargos, estabele-
cer condições para que essa desigualdade seja eliminada do 
judiciário”, afirma o diretor Lucinei Guimarães.

Eduardo Sarrão reafirmou que as propostas podem ser 

avaliadas. “Há algumas questões que inviabilizam a mudan-
ça na tabela. Uma nova proposta pode ser objeto de conci-
liação entre servidores e TJ. Mas buscaremos o consenso 
sempre que possível”, disse.

Sobre o concurso de técnico judiciário, Eduardo Sarrão 
disse que a ideia do TJPR é realizar ainda no primeiro se-
mestre do ano. Caso contrário, a prova seria aplicada em 
meados de julho. Inclusive o Tribunal já teria informado ao 
CNJ a possível data do concurso.

DIREITo

 Diretores do Sindijus-PR, David Machado e Lucinei Guimarães com o desembargador Eduardo Sarrão

Gustavo Henrique Vidal
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Diretores são recebidos pelo  
novo corregedor-geral do tJPR 

DEVOLUÇÃO DAS CUSTAS
 O Sindijus-PR requereu ao TJPR que seja 

suspensa a obrigatoriedade da devolução dos 
valores por parte dos oficiais de Justiça nas 
buscas negativas, o pedido leva o número SEI 
0029458-25.2019.8.16.6000. A Corregedoria irá 
analisar o pedido e foi informado à direção que a 
realidade dos oficiais de Justiça é do conhecimento 
de todos, que buscas negativas exigem mais 
trabalho que as positivas, e nos próximos dias terá 
a manifestação sobre o caso, e sendo positivo para 
a categoria, o Sindijus-PR irá retirar o pedido de 
providências que tramita no CNJ.

SUBSTITUIÇÃO DAS CUSTAS
 A direção reiterou a sua solicitação para que 

o corregedor-geral analise o SEI nº 20927-
81.2018.8.16.6000, referente as custas dos oficiais 
de Justiça. O Departamento de Planejamento está 
realizando o estudo de impacto e irá encaminhar 
à Corregedoria para análise. O Corregedor 
declarou que assim que o expediente chegue irá se 
manifestar, declarando que a solução proposta pelo 

Sindijus-PR é interessante tanto para os servidores 
quanto para a administração. No pedido, há o 
requerimento para que se estabeleça um adicional 
para substituir as custas judiciais dos oficiais.

LIMITAÇÃO DE MANDADOS
 O Sindijus-PR solicitou que sejam adotadas 

providências para ser revista a posição da 
administração em relação aos oficiais de Justiça e 
Central de Mandados,  para determinar que sejam 
distribuídos mandados por mês,  para cada oficial 
de Justiça de carreira e oficiais da Lei 16023,  para 
cumprimento em  número proporcional à jornada 
de trabalho, ressalvadas as medidas urgentes; 
e que sejam pagas como horas extraordinárias 
todas aquelas laboradas além da sétima diária 
e trigésima quinta semanal. Inclusive aquelas 
trabalhadas durante os plantões judiciários.

DEPÓSITOS JUDICIAIS
 O corregedor-geral informou que a situação já 

foi resolvida em Cascavel, que os juízes estão 
fazendo a liberação dos valores. Assim, deverá ser 

repassada aos demais locais de trabalho a forma 
determinada pela Corregedoria para a liberação 
dos depósitos retidos nas contas das respectivas 
Varas aos Oficiais de Justiça.

RELOTAÇÃO
 Está sendo realizado estudo para normatizar, 

facilitar o processo de relotação, assim que 
finalizado será repassado a direção do Sindijus 
para manifestação. Será  divulgado  um novo Edital 
simplificado para o próximo processo de relotação.

Durante o encontro, realizado em 02 de 
maio, o corregedor-geral José Augusto solicitou 
os números dos protocolos, SEI, que estão 
tramitando e prometeu avaliar um por um e 
dar encaminhamento o mais breve possível. A 
direção avaliou como positiva a reunião, onde 
ficou evidente a posição do atual corregedor em 
resolver as questões pendentes e já demonstrou 
isso quando em correição na Comarca de 
Cascavel, atendeu uma reivindicação antiga dos 
Oficiais de Justiça em relação aos depósitos 
judiciais retidos nas Varas.

Em reunião do Comitê Gestor Regio-
nal (CGR) no dia 24 de maio, o de-
sembargador Eduardo Sarrão afir-

mou que o processo de terceirização está 
suspenso. Segundo ele, apenas experiências 
de alguns Estados foram analisadas. “Não 
foi formada comissão de estudos sobre a ter-
ceirização”, destacou Sarrão, que assumiu 
a supervisão do CGR durante a sessão, que 
também aprovou a prorrogação por mais 
um ano de todos os seus membros. Assim, 
a representante dos servidores e diretora do 
Sindijus-PR Daieniffer Cherini Lopes per-
manece como membro do comitê.

terceirização está suspensa, garante supervisor do CGR

encontros Regionais debatem Reforma da Previdência
Sindicato criou esse espaço como forma 
de discussão com os servidores para analisar 
os temas atuais e reivindicações da categoria

PRoCESSo

do Sindijus-PR, Leandro Fonseca, questionou 
o andamento do processo para realização do 
concurso público e afirmou que, neste mo-
mento “esta deveria ser a prioridade do TJPR e 
não a terceirização”. O novo supervisor refor-
çou que a questão da terceirização está parada, 
tendo em vista o concurso público. 

O comitê ainda analisou encaminhamen-
tos sobre a lotação de analistas em gabinetes; 
estatização no 1º grau; estrutura dos gabinetes 
dos Juízes; criação de varas regionalizadas de 
falência e recuperação judicial; relotação de 
analistas; e estudo para implantação de grati-
ficação de estímulo à interiorização. 

Primeira reunião do Sindijus-PR com o corregedor-geral, desembargador Aniceto

O CGR analisou a realização de curso sobre orçamento públi-
co para magistrados e servidores. Também foi discutida a ques-
tão da estatização de serventias. Em meio as discussões, o diretor 

Pâmela Mendes Leony

Arquivo Sindijus-PR

O coordenador-geral do Sindijus-PR, José Roberto Pereira, acompanhado dos diretores Andréa Ferreira, David Machado e Lucinei Guimarães participaram de 
audiência com o corregedor-geral da Justiça do Paraná, desembargador José Augusto Gomes Aniceto e o juiz auxiliar Marcel Guimarães Rotoli de Macedo. 
Na ocasião foram tratadas as demandas importantes para a categoria que já foram protocoladas e estão tramitando na Corregedoria, tais como: a devolução 

dos valores recebidos nas buscas e apreensões negativas, horas extras, plantão judiciário, depósitos judiciais, limitação de mandados e relotação.
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Diretores são recebidos pelo  
novo corregedor-geral do tJPR 

Direção do sindijus-PR já 
encaminhou mais de 90% do  

Plano de Lutas e ação sindical

Trabalho de Base
Fotos: Gustavo Henrique Vidal (fotossemi)

repassada aos demais locais de trabalho a forma 
determinada pela Corregedoria para a liberação 
dos depósitos retidos nas contas das respectivas 
Varas aos Oficiais de Justiça.

RELOTAÇÃO
 Está sendo realizado estudo para normatizar, 

facilitar o processo de relotação, assim que 
finalizado será repassado a direção do Sindijus 
para manifestação. Será  divulgado  um novo Edital 
simplificado para o próximo processo de relotação.

Durante o encontro, realizado em 02 de 
maio, o corregedor-geral José Augusto solicitou 
os números dos protocolos, SEI, que estão 
tramitando e prometeu avaliar um por um e 
dar encaminhamento o mais breve possível. A 
direção avaliou como positiva a reunião, onde 
ficou evidente a posição do atual corregedor em 
resolver as questões pendentes e já demonstrou 
isso quando em correição na Comarca de 
Cascavel, atendeu uma reivindicação antiga dos 
Oficiais de Justiça em relação aos depósitos 
judiciais retidos nas Varas.

No final do mês de março, o Sindijus-PR promoveu a XXII 
Plenária Estadual, e realizou Assembleia Geral para debater 
com a categoria  a pauta de reivindicações para 2019. Nesse 

documento estão contidos itens que, juntos, podem contribuir para 
melhores condições de trabalho e a valorização do servidor. Portan-
to, não é somente uma pauta corporativa, mas um documento com 
inúmeros itens que versam sobre a qualidade do serviço. 

A diretoria na semana seguinte à Plenária, já começou a trabalhar 
os pontos. Após 45 dias, mais de 90% da pauta já foi encaminhada. 
Confira os principais itens que foram conduzidos.

O Sindijus-PR, através dos Co-
letivos Regionais, está orga-
nizando Encontros Regionais 

para que sejam debatidos questões 
como: Previdência e Ataques ao Servi-
ço Público, Data-base, Concurso, Tele-
trabalho, Relotação, Inteligência Artifi-
cial, Isonomia e Terceirização. 

A atividade está sendo ministrada 
pelo especialista em Direito Previden-
ciário e advogado do Sindijus-PR, Lu-
dimar Rafanhim.

O objetivo do Sindicato é propor-
cionar um espaço de discussão com 
os servidores, para analisar os temas 
pertinentes à pauta de reivindicações 
da categoria, emitindo parecer e anali-
sando o encaminhamento das negocia-
ções com o Tribunal de Justiça (TJPR), 

fortalecendo assim o canal de comuni-
cação entre a direção e servidores.

A Direção convoca a todos servi-
dores filiados ou não filiados, a partici-
parem desses encontros, nos quais po-
derão também esclarecer suas dúvidas. 
Qualquer servidor lotado numa das 
comarcas citadas das regiões poderão 
participar e auxiliar na construção de 
caminhos que nos levem à conquis-
ta da nossa pauta de reivindicações. 
Maiores informações através do telefo-
ne/WhatsApp (41) 99825-0820.

O primeiro encontro aconteceu no 
último dia 25 de maio, na comarca de 
Paranavaí, e reuniu mais de 60 servi-
dores de Paranavaí, Terra Rica, Paraíso 
do Norte, Alto Paraná, Nova Londrina, 
Nova Esperança, Loanda, Santa Isabel 

encontros Regionais debatem Reforma da Previdência
Sindicato criou esse espaço como forma 
de discussão com os servidores para analisar 
os temas atuais e reivindicações da categoria

PRoCESSo

DESAFIoS CoNTEmPoRâNEoS

do Ivaí, Cidade Gaúcha, Paranacity, 
Mandaguaçu e Cianorte. 

Para o Sindijus-PR, essas atividades  
são como um canal de aproximação da 
categoria com o Sindicato, e funcionam 
como um fórum de debates de todas as 
questões que afetam os trabalhadores.

Os próximos encontros acontecerão 
em: Campo Mourão no dia 29 de junho, 

Francisco Beltrão no dia 27 de julho, Jaca-
rezinho no dia 17 de agosto, Umuarama 
no dia 31 de agosto, Guarapuava no dia 21 
de setembro, Foz do Iguaçu no dia 28 de 
setembro, Ponta Grossa no dia 26 de ou-
tubro, Londrina no dia 07 de dezembro, e 
no dia 14 de dezembro em Maringá. Caso 
aconteçam alterações serão repassadas 
através do site do Sindijus-PR.

CONCURSO PÚBLICO

 Vídeos;
 Levantamento técnico:  

DIEESE, a partir do Decreto 761;
 Pesquisa;
 Participação em comissões: CGR, 

Saúde, Teletrabalho, Sociocultural e 
Esportiva e Encoraj;

 Reunião com a OAB;
 Reuniões com a administração  

do TJPR;
 Cobrança no julgamento dos 

recursos da relotação;

Servidores e Sindijus-PR debatem os ataques contra a classe trabalhadora

Pâmela Mendes Leony

Leo Silva

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
E TELETRABALHO

 Questionar o TJPR sobre a 
implantação da inteligência 
artificial e participação do 
Sindijus-PR no PIA;

 Seminário;
 Participação do 

Sindijus-PR na comissão 
de Teletrabalho;

 Reunião com a OAB;
 Reuniões com a 

administração do TJPR;

POLÍTICA SINDICAL

 Eleição dos representantes no mês de fevereiro 2019;
 Produção de materiais específicos, como vídeos. 

Materiais contra a reforma da previdência, seminários 
regionais, etc;

 Campanha Nacional sobre a conscientização da 
opinião pública sobre o papel do servidor na prestação 
de um serviço público de qualidade;

 Campanha de filiação permanente;
 Adesão ao movimento de greve geral no dia 14 de 

junho, convocado pela Fenajud, Centrais, Confederações 
e Frente Parlamentar Mista.

ISONOMIA

 Cobrando da 
administração o 
cumprimento do art. 
22 da Resolução 219;

 Audiências com 
todas as Entidades;

 CNJ;
 Reunião com 

Corregedoria-Geral;

SAÚDE

 Participação do Sindijus-PR na comissão;
 Pedido feito recentemente a respeito dos critérios 

de avaliação;
 Trabalhar junto ao TJPR para aperfeiçoar o 

sistema PROJUDI no tocante à produtividade;
 Pesquisa, e após será compartilhada com a 

categoria e enviada ao TJPR e MP;
 Eventos e atividades nas comarcas “Sindijus-PR 

em ação” com massoterapeuta e assessoria jurídica;
 Pesquisa Nacional da Fenajud;

REFORMA DA 
PREVIDÊNCIA

 Seminários 
Regionais;

 Mobilização 
junto com demais 
sindicatos, centrais, 
FES e FENAJUD;

 Contato com 
os deputados e 
senadores;

 Produção de 
material específico;

O coordenador-geral do Sindijus-PR, José Roberto Pereira, acompanhado dos diretores Andréa Ferreira, David Machado e Lucinei Guimarães participaram de 
audiência com o corregedor-geral da Justiça do Paraná, desembargador José Augusto Gomes Aniceto e o juiz auxiliar Marcel Guimarães Rotoli de Macedo. 
Na ocasião foram tratadas as demandas importantes para a categoria que já foram protocoladas e estão tramitando na Corregedoria, tais como: a devolução 

dos valores recebidos nas buscas e apreensões negativas, horas extras, plantão judiciário, depósitos judiciais, limitação de mandados e relotação.
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Os riscos do Projeto de Lei 
Complementar 04/2019 para a 

carreira dos servidores do tJPR
O Fórum das Entidades Sindicais (FES),  do qual o 

Sindijus-PR faz parte, está mobilizado pelo paga-
mento da data-base e contra as ameaças de retirada 

de direitos dos servidores públicos. Uma das lutas é con-
tra o Projeto de Lei Complementar (PLC) 4/2019, assinado 
pelo governador Ratinho Junior (PSD), que congela desde a 
data-base até progressões.

Em reunião com a liderança do governo, os Sindicatos 
conseguiram um acordo e, por enquanto, o Projeto está sus-
penso até outubro/novembro deste ano. O compromisso foi 
firmado pelo líder do governo, deputado estadual Hussein 
Bakri, e também pelo vice-líder, deputado Tiago Amaral. 
Para o FES, a interrupção é uma iniciativa importante, mas 
reiteramos que é necessária a retirada do PLC.

O Sindijus-PR alerta aos servidores do Tribunal de Justi-
ça do Paraná (TJPR) de que o Projeto possui alguns artigos 

sindijus-PR envia 
emenda à LDO

PRIoRIDADE

Quanto ao Teletrabalho, Telles disse que esse 
modelo trará ainda mais defasagem de servido-
res nas varas. “Acredito que os servidores pre-
cisariam de um período de adaptação, a fim de 

comprovarem a eficácia desse modelo de traba-
lho em relação a sua vida familiar e social, in-
clusive com relação as metas estipuladas. Aí, sim 
poder optar”, destacou.

sindijus-PR e 
Oab-PR defendem 
melhor estrutura 
do Judiciário

Reforma da Previdência
 O encontro teve também como objetivo buscar apoio da Ordem, no sentido de unir forças 

para barrar a Reforma da Previdência. Cássio Telles lembrou que a OAB-PR promove os debates 
na Comissão Estadual de Direito Previdenciário e afirmou que o Sindicato pode se reunir com 
a comissão. “É fundamental contar com dados e estudos que de fato mostrem alternativas. 
Um sistema previdenciário justo é de nosso interesse, que explique com clareza os métodos 
para sustentabilidade e transição da repartição para a capitalização, o que não é o caso da PEC 
6/2019”, afirmou. A diretora do Sindijus-PR, Carolina Nadolny apoiou a iniciativa da OAB-PR 
em promover debates. “Precisamos mobilizar a sociedade. Apoiamos a OAB-PR nesta frente de 
trabalho e nos colocamos ao dispor para reforçarmos os debates e audiências”.

 Direção do Sindijus-PR é recebida pelo presidente da OAB-PR, Cássio Telles

Pâmela Mendes Leony

Diretores do Sindijus-PR, Arlete Rogoginski, Carolina Na-
dolny, David Machado e Lucinei Guimarães foram rece-
bidos, pelo presidente da Ordem de Advogados do Brasil 

– Seção do Paraná (OAB), Cássio Lisandro Telles e pelo diretor de 
Prerrogativas, Alexandre Salomão, no mês de maio, para tratar de 
pauta conjunta em defesa do Judiciário.

O presidente da OAB afirmou que uma melhor estrutura do 
1º grau, é prioridade e isso passa por realização de concurso ur-
gente, pois a falta de servidores é evidente. “Hoje, grande parte 
dos locais de trabalho tem um grande número de estagiários e 
comissionados, mas precisamos de atendimento técnico, do ser-
vidor efetivo, por isso a importância da realização do concurso. 
A defasagem é grande!”, destacou Cássio Telles. 

Sobre a terceirização, Telles enfatizou a importância de servi-
dores efetivos. “Não podemos ter somente terceirizado no aten-
dimento ou estagiários, eles não estão preparados para realizar 
uma prestação de serviço jurisdicional com qualidade”. 

Outro ponto apresentado pelos diretores foi a respeito do 
Decreto Judiciário nº 761/2017 que trata da redistribuição da 
força de trabalho, onde números equivocados não mostram a 
real defasagem. E sobre a Resolução 219 do Conselho Nacional 
da Justiça (CNJ), que trata também sobre esse assunto, mas com 
foco principal na isonomia. O presidente disse que vai acessar 
o Decreto 761 e a Resolução 219 para conhecer o assunto, mas 
mostrou-se surpreso com as diferenças de tratamento existentes 
entre estruturas e servidores do 1º e 2º graus.

que irão atingir diretamente a categoria, como a retirada 
do recebimento das gratificações de verbas indenizatórias 
quando o servidor estiver afastado, como por exemplo: fé-
rias, licença médica, licença maternidade e paternidade, 
recesso, etc. Ou seja, quando o servidor estiver afastado 
legalmente, não irá receber o auxílio-alimentação, inde-
nização de transporte, gratificação de chefia, entre outras.

E por essa razão, como ainda não temos nada garanti-
do, ou seja, a efetiva retirada proposta,  a direção do Sindi-
jus-PR destaca que os servidores devem continuar mobili-
zados e unidos para dar ânimo e demonstrar que é preciso 
lutar para garantir os nossos direitos.

“Devemos juntos, todos os servidores públicos buscar 
apoio dos deputados contra as ameaças de retirada de direi-
tos dos trabalhadores”, ressalta a diretora do Sindijus-PR, 
Carolina Nadolny.

Pâmela Mendes Leony
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Os riscos do Projeto de Lei 
Complementar 04/2019 para a 

carreira dos servidores do tJPR

orçamento

sindijus-PR envia 
emenda à LDO

RADAR

 sINDIJUs-PR  
sOLICIta ReaJUste DO 
aUXÍLIO-aLIMeNtaÇÃO
O Sindijus-PR requereu no dia 23 de maio que o TJPR 
reajuste o auxílio alimentação dos servidores, para que se 
mantenha o valor de compra considerando o expressivo 
aumento na alimentação no Paraná. O pedido leva o SEI 
nº 0046054-84.2019.8.16.6000. Desde 2010, quando foi 
criado, o auxílio-alimentação foi reajustado, até mesmo 
para restabelecer a isonomia com os magistrados. No 
entanto, em 2019 os valores permanecem os mesmos 
do ano anterior. No pedido, o Sindijus-PR destaca que o 
reajuste, já considerando o percentual inflacionário até a 
presente data, deve ter efeitos retroativos a 1º de janeiro 
de 2019, quando completou-se outro período para um 
segundo reajuste.

 seRVIDORes PaRtICIPaM 
Da GReVe GeRaL
Servidores do Judiciário participam da greve geral do 
dia 14 de junho. A decisão foi tomada em assembleia 
no dia 17 de abril. O Sindijus-PR já comunicou ao 
Tribunal de Justiça do Paraná a decisão da categoria. A 
comunicação leva o SEI 0045505-74.2019.8.16.6000. 
Neste dia serão mantidos os serviços urgentes e a 
entidade sindical já está informando à população 
da interrupção dos serviços. A categoria referendou 
a decisão pela deflagração e adesão à Greve Geral, 
reforçando o movimento junto com as demais entidades 
sindicais de servidores e trabalhadores do Paraná e do 
Brasil. A decisão segue a deliberação da XXII Plenária 
Estadual dos Servidores do Poder Judiciário, realizada 
em março, que orientou a pauta de luta contra a reforma 
da previdência EC 06/2019 e a retirada de direitos.

 ReQUeRIMeNtO sOLICIta 
PROVIDÊNCIas sObRe 
aUDIÊNCIa De CUstÓDIa
O Provimento Conjunto nº 1 de 11 de março de 2019, 
que regulamenta a realização de audiência de custódia 
durante o plantão judiciário e prevê que o preso deverá 
ser ouvido em 24 horas, preocupa o Sindijus-PR, pois 
conforme regra os servidores vão passar 7 dias da semana 
nas dependências do Fórum. O Sindijus-PR entende que 
não está claro se o TJPR tem a estrutura adequada para 
que os servidores auxiliem na realização das audiências. 
Importante esclarecer que já está em vigor, em algumas 
comarcas, o Plantão Regionalizado, que une em uma 
única Comarca a competência do plantão para três ou 
mais comarcas, podendo ser comunicados 20 ou mais 
flagrantes em um único final de semana. Por essa razão, 
o Sindicato protocolou pedido requerendo providências 
referente ao SEI 0039818-19.2019.8.16.6000 e o 
determinado no Provimento Conjunto nº 1, de 11 de março 
de 2019, que regulamenta a realização de audiência de 
custódia durante o plantão judiciário.

Redução do orçamento do Judiciário  
pode impactar nos direitos dos servidores

PRIoRIDADE

comprovarem a eficácia desse modelo de traba-
lho em relação a sua vida familiar e social, in-
clusive com relação as metas estipuladas. Aí, sim 
poder optar”, destacou.

O Sindijus-PR conversou com deputados 
estaduais no mês de maio e apresentou 
proposta de emenda à Lei de Diretri-

zes Orçamentárias (LDO) de 2020, projeto de 
lei 270/2019, que prevê redução do orçamento 
do judiciário e outros poderes.

Encaminhada pelo governo Ratinho Jr em abril 
à Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), a pro-
posta de LDO retira do cálculo do repasse recur-
sos do Fundo de Participação dos Estados (FPE). 
O Executivo ainda reduz os percentuais de repasse. 
Conforme a proposta, o Tribunal de Justiça do Pa-
raná (TJPR) passaria de 9,5% para 8,99%.

Como a LDO deve ser discutida e votada na 
Alep até o mês de julho, o prazo para encami-
nhar emendas ao projeto encerrou no dia 28 de 
maio. “Defendemos a manutenção do repasse 
atual para garantir nossos direitos”, afirmou o 
diretor do Sindijus-PR Lucinei Guimarães, em 
visita aos parlamentares, quando entregou a 
emenda do Sindijus-PR à alguns deputados.

O deputado estadual Alexandre Curi re-

cebeu a emenda e afirmou que parlamentares 
estavam mobilizados para apresentar emenda 
na Comissão de Orçamento visando garantir 
o orçamento dos poderes. Nas visitas, os dire-
tores souberam que o TJPR também enviaria 
uma proposta de emenda. “A nossa emenda da 
subsídio aos deputados para defenderem o or-
çamento”, aponta Lucinei.

A preocupação do Sindijus-PR, com a redu-
ção do orçamento, é que com menos recursos 
o Tribunal não realize o concurso público para 
contratar servidores. A data-base também po-
deria ser inviabilizada, assim como outras de-
mandas que o Sindicato tem negociado, como 
a Isonomia. “Não podemos deixar que os servi-
dores sejam os mais prejudicados com a medi-
da do governador Ratinho Jr. A corda sempre 
estoura no lado mais fraco e vamos lutar para 
que nossos direitos e uma melhor estrutura do 
judiciário sejam garantidos com o orçamento 
mantido”, ressalta o coordenador-geral do Sin-
dijus-PR, José Roberto Pereira.

A corda sempre estoura no lado mais fraco 
e vamos lutar para que nossos direitos e 
uma melhor estrutura do judiciário sejam 

garantidos com o orçamento mantido”

 Direção do Sindijus-PR é recebida pelo presidente da OAB-PR, Cássio Telles

Diretor Lucinei Guimarães entrega proposta do Sindijus-PR ao deputado estadual Alexandre Curi

Gustavo Henrique Vidal

Pâmela Mendes Leony
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sindijus-PR reforça  
pedido de obras em  

fóruns e locais de trabalho
Desabamento no Fórum de Londrina preocupa 

servidores. Sindicato acompanha as providências 

AGENDA

Em dezembro de 2018 o Sindijus-PR solicitou ur-
gência do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) 
na reforma de dois locais de trabalho de Curi-

tiba e Piraquara. Na época, com diversas infiltrações, 
a 3ª Vara de Infância e Juventude, que fica no bairro 
Tarumã, foi alagada e servidores enfrentaram diversos 
transtornos. Da mesma forma, o Fórum de Piraquara 
necessita de obras para evitar novos problemas.

Com base no pedido SEI 0089127-43.2018.8. 
16.6000, o Sindijus-PR procurou o Departamento 
de Engenharia e Arquitetura (DEA) do TJPR atrás 
de informações sobre essas reformas. Ontem (13) o 
diretor do departamento Alexandre Arns explicou 
que o pedido segue a aberto e o DEA busca soluções 
para os dois casos.

“O Prédio do Tarumã não pertence ao Tribunal, 
é uma cessão do Executivo, o que não permite ao 
TJPR fazer intervenção de grande porte”, explicou 
Arns, confirmando que o prédio precisa de uma 
grande reforma de regularização. “Já existe um SEI 
onde o DEA está pedindo a reforma, mas depende 

de regularização entre TJPR e Executivo. O espaço é 
amplo e muito bom, mas necessita de reparos”, diz.

Segundo ele, houve a avaliação de transferência 
do local, mas a pedido do juiz da vara não houve 
a mudança,  por conta das instalações necessárias 
ao atendimento de adolescentes e demais estruturas  
para o funcionamento adequado da serventia.

Quanto ao Fórum de Piraquara, Arns disse que há 
um projeto de reforma da estrutura, mas  está parado. 
Garantiu que até o segundo semestre deste ano será 
realizada a manutenção preventiva do fórum. Está em 
andamento, ainda, a elaboração do edital para contra-
tação de empresa para construir a plataforma de aces-
sibilidade vertical para atender à legislação.

O Sindijus-PR insiste na urgência das reformas, já 
que no Fórum de Piraquara existe mofo nas paredes 
e tetos, bem como goteiras e água da chuva escor-
rendo pelas paredes dos Cartórios, corredores e sala 
de apreensão, colocando em risco a custódia de do-
cumentos e apreensões, isso sem falar na segurança 
e saúde dos servidores, magistrados e a população.

14 de junho 
 Greve Geral contra a 

Reforma da Previdência

15 de junho 
 Curso de 

Formação

20 de junho 
 Corpus 

Christi

29 de junho 
 Encontro Regional 

em Campo Mourão

Para reforçar  
caixa, Funsep avalia 
reajuste maior 
nos planos de saúde 
dos servidores
Medida é alternativa 
encontrada para equilibrar 
receita e despesa

 O Fundo de Saúde dos Servidores do Poder 
Judiciário (Funsep) está avaliando a possibilida-
de de reajustar os planos de saúde, agora no mês  
de junho, para equilibrar a arrecadação mensal e 
evitar, no futuro, uma descapitalização. Com as 
despesas aumentando, devido a novos procedi-
mentos médicos que surgem, aliado aos reajustes 
menores nos últimos anos, é preciso encontrar 
uma alternativa para a arrecadação ser eleva-
da e manter os planos vigentes. O Funsep vinha 
aplicando correções nas mensalidades inferiores 
aos permitidos pela Agência Nacional de Saúde 
(ANS). No último 12 meses o déficit acumulado é 
de R$ 4.743.223,10.

No quadro, se vê que o Funsep fez correções 
menores do que os indicados pela Agência Nacio-
nal de Saúde (ANS) ou mesmo os praticados pelas 
demais operadoras de saúde. A decisão sempre 
foi a de não onerar os servidores, com aumento de 
despesas, mas é necessário manter a solidez e a 
boa prestação de serviços do Fundo.

Com os planos do Funsep, os servidores têm 
valores significativamente inferiores aos prati-
cados por planos abertos de saúde. Em 2006, o 
contrato de custo operacional, estabelecido entre 
o Funsep e a Unimed, torna o fundo o único res-
ponsável pelas despesas efetuadas por seus asso-
ciados. Assim, foi possível controlar os aumentos e 
reajustes dos planos.

No entanto, em 2019 é preciso encontrar 
meios para manter os valores mensais em dia, 
diante da despesa que está em crescente aumen-
to dos custos de atendimentos de saúde, médicos, 
hospitais, clínicas e laboratórios. Em regra geral 
esses serviços têm aumentos superiores a infla-
ção. Ainda não há uma decisão definitiva sobre 
qual índice será aplicado, mas deve ser decidido 
durante o mês de junho.

Veja no site do Sindijus-PR mais informações

www.sindijuspr.com.br

Reajuste Funsep
Ano ANS Funsep
2014 9,65% 7,29%
2015 13,55% 8,17%
2016 13,57% 9,28%
2017 13,55% 5,00%
2018 10% 7%

FÓRUM DE LONDRINA
 Em maio, uma notícia assustou servidores do Judiciário. Parte do Fórum de Londrina desabou e feriu duas pes-

soas. Apontando a necessidade de reparos e obras na estrutura, servidores seguem apreensivos com a situação. O 
Sindijus-PR vai acompanhar junto ao Departamento de Engenharia do TJPR o andamento das obras e as providências 
para garantir a segurança de quem trabalha no prédio e da população que busca a justiça.

No local do desabamento funcionava o Tribunal do Júri e todo o perímetro foi isolado porque fios de alta tensão 
foram rompidos e existe o risco de choque elétrico. O desabamento teria acontecido durante a demolição de uma ala do 
Fórum que atingiu a rede de energia de outros setores do Fórum que estão em funcionamento. 

Com informações do G1 Paraná.


