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PARABÉNS
Quero parabenizar os integrantes 
da direção e dizer que estou a 
disposição para qualquer evento, 
pode contar comigo, no que for 
possível, mas o mérito é da luta 
dos incansáveis da atual diretoria, 
lute por nós porque a coisa no 
1º grau está desanimadora, 
não conseguimos mais cumprir 
a demanda de mandados, 
precisamos urgente de mais 2 
Oficiais de Justiça em Clevelândia 
ou teremos que parar de lutar. 
A.A.C.

PARABÉNS I
Gostaria de parabenizá-los pelo 
trabalho que o Sindijus-PR vem 
realizando e representando 
os servidores do judiciário 
paranaense. Estamos engajados 
na campanha Isonomia Já entre 
servidores do 1º e 2º grau.
R.M.T.

AGRADECIMENTO
Venho com gratidão agradecer 
toda a luta pelo servidores do 
Judiciário Paranaense, no qual 
essa administração do Sindijus-
PR tanto faz e continua fazendo 
por toda a categoria, a qual 
deverá continuar por longos anos, 
com luta, raça, honestidade, 
amizade.
B.R.V..

AGRADECIMENTO I
Aproveito este ágil meio de 
comunicação para, em meu 
nome próprio, e de meus colegas 
aposentados do foro judicial, 
externar a esse conceituado e 
laborioso Sindicato, os nossos 
sinceros agradecimentos pela 
propositura do procedimento 
judicial objetivando o nosso 
reenquadramento funcional, com 
essa medida temos a certeza 
de que a disparidade de nossos 
vencimentos será corrigida.
F.M.N.

PERGUNTA
Estou sofrendo um processo 
administrativo e não sei a razão 
pelo qual, gostaria que o Sindicato 
me auxilia-se judicialmente. O que 
devo fazer para ter essa ajuda? 
Porém não sou filiado.
F.E.P.

 Para ter acesso aos serviços 
jurídicos do Sindicato, você 
deve primeiro se filiar. Contudo, 
foi aprovado recentemente 
em Assembleia um período de 
carência de 6 meses após a 
filiação para que novos filiados 
possam utilizar o serviço jurídico 
do Sindicato. Entretanto, há 
uma exceção a essa regra para 
servidores recém-nomeados, até 
no máximo um ano.
Direção do Sindijus-PR

Luta dos servidores colocou Isonomia 
na pauta do TJ

As cartas não refletem a opinião do Sindicato.

Editorial

Tribunal reconhece que há 
distorções

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

O que era um sonho, já é realidade

Os servidores do Judiciário do 
Paraná fincaram mais um mar-
co na luta dos trabalhadores. No 

final do ano passado o Sindijus-PR deu 
início à campanha pela Isonomia entre os 
quadros do Judiciário. O movimento to-
mou corpo e ganhou força. 

Viagens, caravanas, reuniões, encon-
tros, assembleias, passeatas deram tom 
ao movimento. Com isso a união entre 
capital, interior e toda região metropolita-
na fortaleceram a luta dos trabalhadores. 
O resultado não poderia ser outro. A ad-
ministração, que em princípio só admi-
tia falar em isonomia após o pronuncia-
mento do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), mudou de posição. Reivindicações 
há muito tempo na pauta dos servidores 
avançaram. O TJ rendeu-se.

Técnicos de secretaria que reivindica-
vam o direito de exercer atividades exter-
nas, foram atendidos. Servidores que há 
anos eram obrigados a ficar de plantão, 
sem ganhar nada por isso, tiveram seu 
direito reconhecido. O Tribunal passou 
à admitir a relotação dos servidores com 
os cargos em extinção e até a isonomia 
salarial dos quadros do nível médio do 1º 
grau, em comparação com iguais cargos 
ocupados na secretaria.

Não somente pelos 6,75%, já 
reconhecidos em lei, mas pelo 
compromisso assumido pelo TJ 
de que o objetivo da adminis-
tração é corrigir as distorções de 
tratamento entre as instâncias e 
promover a Isonomia a fim de 
se atingir a igualdade salarial em 
pouco tempo. O discurso do “o 
orçamento não dá” foi por terra. 

Mas a luta não terminou. 
Embora a administração do Ju-
diciário tenha admitido, em do-

cumento, setores importantes ainda fica-
ram excluídos. Escrivães, secretários dos 
juizados, contadores, oficiais de Justiça, 
técnicos cumpridores de mandados ainda 
aguardam soluções para suas reivindica-
ções.

Outras questões, como adicional de 
qualificação e unificação do processo ad-
ministrativo são reivindicações que fica-
ram negociadas e das quais os servidores 
não abrem mão. O Sindijus-PR ainda 
apresentou estudos que indicam a possi-
bilidade de inclusão dos analistas, conta-
dores e secretários dos Juizados Especiais 
e escrivães na mesma tabela do nível su-
perior da Secretaria a fim de unificar as 
carreiras.

De acordo com as deliberações da cate-
goria, a direção do Sindicato continua em 
busca de informações prometidas pelo TJ, 
como a conclusão do estudo orçamentário 
em agosto e a participação do Sindicato na 
elaboração do orçamento de 2015. Embo-
ra os compromissos assumidos pela ad-
ministração tenham sido autorizados pelo 
Órgão Especial, é preciso, é necessário 
que os servidores continuem mobilizados, 
para que as promessas se tornem realida-
de. Não pode haver retrocesso e isso só vai 
ficar garantido com a união de todos. 
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Areunião de negocia-
ção entre Sindijus-PR 
e Tribunal de Justiça 

terminou com a palavra da ad-
ministração afirmando que a 
Isonomia será reconhecida.

A reunião começou com 
o economista e assessor do 
Sindijus-PR, Cid Cordeiro, ex-
pondo a realidade orçamentária 
do Tribunal e a arrecadação do 
estado, para argumentar sobre 
os repasses e as divergências de 
números com a administração.

A chefe do Departamento 
Econômico e Financeiro, Ama-
rilis Vellozo Machado, apresen-
tou novas informações e escla-
receu as dúvidas, afirmando 

ainda que “devido a grande de-
manda de trabalho no Departa-
mento, com as novas folhas, os 
reajustes, cálculos retroativos, 
redução da jornada de trabalho 
devido a Copa do Mundo, difi-
cultou a conclusão dos cálculos 
de impacto financeiro, o que de-
verá ocorrer nos próximos dias”. 
Segundo ela, só poderá concluir 
todo o estudo orçamentário 
após o fornecimento dos nú-
meros oficiais pela Secretaria da 
Fazenda, o que deve ocorrer no 
início do mês de agosto, quando 
também já terá a folha do mês 
de julho fechada, com todas as 
alterações antes de apresentar o 
resultado oficial ao Presidente.

O juiz auxiliar da Presidên-
cia, Fernando Prazeres, afir-
mou que o presidente foi au-
torizado pelo Órgão Especial a 
continuar a negociação com a 
categoria, através do Sindijus-
-PR, para a busca da redução 
das distorções existentes entre 
o 1º e 2º graus. Reforçou ainda 
que representantes do Sindica-
to participarão da elaboração 
do orçamento, garantindo que 
os pleitos da categoria sejam 
contemplados na proposta or-
çamentária de 2015.

Veja a seguir ponto a ponto 
o que foi discutido na última 
reunião entre Sindijus-PR e TJ.

RSindijus-PR e Assojepar 
seguem em negociação 

com o Tribunal de Justiça para 
definir a implantação da Cen-
tral de Mandados e substituir 
as custas dos Oficiais de Justiça.

No dia 23 de julho, em nova 
reunião com a administração, 
foi definido que as entidades 
apresentarão um novo levanta-
mento sobre a situação de tra-
balho da categoria, envolvendo 

a implantação das centrais e a 
criação de gratificações.

A ideia, segundo o diretor 
do Sindijus-PR, Antônio Mar-
cos Pacheco, com base nesses 
estudo, é que se construa um 
projeto em consenso com o TJ 
“até setembro, quando o Tribu-
nal envia à Assembleia Legisla-
tiva do Paraná a Lei Orçamen-
tária Anual.

Fernando Prazeres, juiz au-

xiliar da Presidência garantiu 
que “não é intenção do Tribu-
nal implantar as Centrais de 
Mandados sem a discussão 
prévia com as entidades”. Ele 
disse, durante a reunião, que os 
técnicos judiciários que estive-
rem em dupla atividade (traba-
lho interno e externo) deverão 
nominar a secretaria, comarca 
e magistrado para que seja re-
solvido o problema. 

Tribunal reconhece que há 
distorções

Servidores apresentarão proposta ao TJ

Arquivo Sindijus/PR

Representantes da categoria em reunião com administração do Tribunal

isonomia
O presidente encaminhou um 
documento aos servidores, co-
municando os esforços do TJ 
em acabar com o tratamento di-
ferenciado entre 1º e 2º, dizendo 
que o objetivo da administração 
é corrigir as distorções entre as 
instâncias e promover a Isono-
mia.
Foi definido também que tere-
mos outra parcela de reajuste 
para o ano de 2015, e que falta 
apenas o presidente definir qual 
o percentual de acordo com as 
limitações orçamentárias.

escrivães
Será atribuída a gratificação de 
chefia aos escrivães e Secretá-
rios dos Juizados especiais, além 
de regulamentada a relotação 
dos escrivães de acordo com a 
legislação já existente.

unificação
Foi apresentado estudo de im-
pacto financeiro elaborado pela 
Assessoria do Sindicato onde 
demonstra que é possível a in-
clusão dos analistas, contadores 
dos Juizados Especiais, secretá-
rios dos Juizados e escrivães na 
mesma tabela do nível superior 
da Secretaria, unificando as car-
reiras.

supervisão
O Sindijus-PR solicitou a cria-
ção da supervisão nas varas e 
secretarias das comarcas de en-
trância intermediária e inicial.

qualificação
O adicional de qualificação para 
implantação em 2015 (Depende 
de decisão da Presidência inclu-
sive quanto a percentuais).

cumpridores
A estabilidade dos técnicos cum-
pridores de mandados e fim da 
dupla jornada será regulamenta-
da via decreto da Presidência.

plantão
Sobre a inclusão dos oficiais de 
Justiça na Assessoria do Plan-
tão Judiciário será verificada a 
possibilidade de alteração do 
Projeto de Lei enviado a Alep, 
caso contrário será corrigida a 
questão nos próximos projetos; 
inclusive com majoração do va-
lor da gratificação.

lei 16.024/08
Já existe uma minuta elabora-
da sobre a alteração da Lei, e 
administração solicitou que o 
Sindijus-PR encaminhe suges-
tão quanto a fase de instrução 
processual, o que exatamente a 
categoria reivindica.

assessoria
Foi apresentado pedido de que 
seja estabelecida uma gratifica-
ção para o servidor que exercer 
a função de Assessoria do Ma-
gistrado de primeiro grau 

novo salário
Ex-agentes de limpeza, atuais 
auxiliares judiciários irão rece-
ber o aumento de 18% de acor-
do com a nova tabela no mês de 
julho.

varas da família
Quanto aos escrivães das Varas 
de Família e registros públicos, 
já existe uma comissão encarre-
gada de estudar a situação destes 
servidores, inclusive com um re-
presentante da classe, comissão 
chefiada pelo corregedor. 

Negociação

Central de Mandados

Entre em contato com a redação: nonononon@sindijuspr.com.br

presidente assegura que os esforços para que o tratamento 
diferenciado acabe entre o 1º e 2º graus serão intensos

“Os interessados deverão 
informar ao sindicato e à As-
sojepar que encaminhará ao TJ 

para que as providências neces-
sárias sejam tomadas pela Pre-
sidência do TJ”, diz Pacheco. 

Arquivo Sindijus/PR
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assembleia 
avaliou que a 
categoria sai 
fortalecida e que a 
luta continua

Categoria vê avanço nas negociações e 
suspende estado de greve

Os servidores do Po-
der Judiciário do Pa-
raná aprovaram, na 

Assembleia Geral, do dia 18 
de julho, a suspensão do Es-
tado de Greve, que teve ini-
cio em maio, mas continuam 
mobilizados pela Isonomia e 
demais pontos da pauta de 
reivindicações. 

O movimento de luta dos 
servidores, nestes primeiros 
meses do ano, foi um dos 
mais fortes dos últimos tem-
pos e entrou para a história 
das lutas e conquistas da ca-
tegoria.

O entendimento dos ser-
vidores foi de que a união 
conquistou itens importan-
tes da pauta, como o início 
da Isonomia com o aumen-
to real de 6,75% para o nível 
médio do 1º grau; a equipa-
ração dos analistas, escri-

Isonomia, PEC 59, 
Democratização do Judiciário 
serão uns dos temas do X 
Conseju

O X Congresso dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Paraná 
(Conseju-PR) terá como lema “50 Anos do Golpe de 1964: e a justiça 

onde está?” e debaterá os seguintes temas: O Movimento Sindical no Cenário 
das Reformas; A Democratização do Judiciário e o Papel do Sindijus-PR no 
Processo; Isonomia entre o 1° e 2° Graus é Chegada à Hora; A PEC 59 e o Dia 
a Dia do Judiciário; A Previdência Pública; e Alteração Estatutária.

O Conseju será realizado nos dias 22, 23 e 24 de agosto de 2014, no Hotel 
Paraná Palace, localizado na Rua Francisco Albuquerque nº 1059, na cidade 
de Campo Mourão, interior do Estado. (Conforme deliberação da Assembleia 
Geral Extraordinária realizada no dia 18 de julho de 2014 na cidade de Curi-
tiba).

José Roberto Pereira, coordenador-geral do Sindijus-PR, disse que é espe-
rada uma boa participação da categoria nesse X Congresso, pois na Plenária 
realizada pelo Sindijus-PR em fevereiro, mais de 100 servidores comparece-
ram.

inscriçÕes
Os interessados em participar do X Conseju devem confirmar presença até o 
dia 13 de agosto de 2014, às 17h30, com a funcionária Jennifer através do e-
-mail jennifer@sindijuspr.org.br ou pelo telefone (41) 3075-5555.

liBeração
O Sindijus-PR protocolou no Tribunal de Justiça, pedido administrativo re-
querendo a dispensa dos servidores que irão participar do X Conseju, nos dias 
22, 23 e 24 de agosto, mediante a uma lista de presença que será fornecida ao 
TJ para confirmar a participação.

credenciamento
O credenciamento será realizado no dia 22 de agosto, sexta-feira, das 8h30 até 
às 13 horas, no local da realização do X Conseju. 

vães, secretários dos juizados 
e contadores judiciais, com 
a inclusão na tabela de nível 
superior da Secretaria; incor-
poração de parte da VPNI ao 
nível básico da secretaria e 
correção das tabelas para ní-
vel básico do Foro Judicial; a 
regulamentação das gratifi-
cações do foro judicial e do 
plantão; liberação dos técni-
cos de secretaria para ativi-
dades externas; adicional de 
chefia para escrivães e secre-
tários dos juizados. 

A decisão dos servidores 
está longe de ser um voto 

Visitas ao interior 
reforçam união 
dos servidores 
pela Isonomia

de confiança ao Tribunal de 
Justiça, avaliaram os servido-
res. Ao contrário, a mobiliza-
ção foi determinante para os 
desdobramentos das nego-
ciações com administração. 
Assim, a proposta pelo en-
cerramento do estado de gre-
ve e permanência das nego-
ciações com administração 
do TJ foi vencedora.

avaliação
Para o coordenador-geral do 
Sindijus-PR, José Roberto 
Pereira, as mobilizações e a 
união demonstrada pela ca-

tegoria é que foi responsável 
pelos avanços até o momen-
to, “e daqui para frente vão 
fortalecer ainda mais a dire-
ção do Sindijus-PR nas nego-
ciações para atingirmos o re-
sultado esperado por todos”.

A servidora de Almi-
rante Tamandaré, Fernanda 
Demarco Frozza, afirmou 
que a mobilização tem que 
crescer. “Em nossa comarca, 
realizamos um trabalho con-
versando com os servidores 
por função, para saber a opi-
nião deles e o que enfrentam 
nos seus locais de trabalho, 

Arquivo Sindijus/PR

e o que podem melhorar na 
prestação de serviços, para 
que juntos possamos enca-
minhar esse relato ao Sindi-
cato, pois só desta maneira, 
unidos pela valorização do 
nosso trabalho que consegui-
remos o respeito da popula-
ção e do Tribunal nas nossas 
lutas”, explicou.

A maioria dos discursos 
na Assembleia avaliou que 
a categoria sai fortalecida e 
que a luta continua para al-
cançar a Isonomia como um 
todo, e outros pontos da pau-
ta, será intensificada.

Tereza Maria Miranda 
Carvalho, servidora da co-
marca de Toledo, disse que 
“saio da Assembleia satisfei-
ta”. “Acredito que a categoria 
entendeu que o Sindicato está 
fazendo corretamente o seu 
papel, não podemos atrope-
lar as coisas, temos caminhos 
a seguir para conquistarmos 
o nosso direito e é isso que 
foi feito nesses últimos me-
ses. Devemos analisar, pen-
sar no que avançamos e que a 
meta ainda não foi atingida, 
por isso, a mobilização con-
tinua”, ressaltou. 
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Categoria vê avanço nas negociações e 
suspende estado de greve

SAIJ
Assessoria Jurídica do Sindijus-PR, comunicou no dia 11 de julho, que a demanda 
apresentada pelas profissionais do Serviço Auxiliar da Infância e Juventude (SAIJ) ao 
advogado do Sindicato, Ludimar Rafanhim, que solicitava a verba de representação de 80% 
foi ajuizada.
A ação coletiva – foi distribuída para 2ª Vara da Fazenda Pública autuada sob o nº 
0002429-9.2014.8.16.0004.

DESCONTO DO IPE
Foi aprovado pelos servidores na Assembleia do dia 16 de maio, que o Sindijus-PR iniciará a 
execução de descontos efetuados indevidamente dos servidores no período de 1998 a 2002.
A execução será contra o Estado do Paraná e não contra a Paranaprevidência, pois segundo 
a assessoria jurídica do Sindicato, esta é a forma mais segura.

REAJUSTES A 1992
A direção do Sindijus-PR se reuniu,  no último dia 22, com o advogado Daniel Godoy Júnior 
para tratar da ação judicial, proposta pelo Sindijus-PR no início dos anos 90, que busca 
o reconhecimento aos servidores do Poder Judiciário do Paraná dos mesmos índices de 
reajustes salariais concedidos aos demais servidores públicos do Estado.
A ação foi julgada em definitivo pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no final do ano 
passado. O processo voltou à Vara de origem para ser promovida a liquidação da sentença, 
que envolve cálculos periciais para estabelecer o índice a ser aplicado aos servidores. 
No momento o Sindijus-PR busca, junto a perito contratado, o percentual a que os servidores 
têm direito. Em seguida o juiz manda citar o Estado do Paraná para se manifestar sobre o 
cálculo, e finalmente decide sobre o índice a ser aplicado. Só após esse trabalho o Sindicato 
pode dar início a Execução da decisão, com a implantação do índice nos vencimentos dos 
servidores e conseqüentes cálculos dos valores retroativos a abril de 1992. 
Daniel Godoy já passou as informações necessárias para realização do trabalho, também 
já elaborou os quesitos para serem apresentados em juízo. Portanto, o trabalho necessário 
está sendo realizado. 
José Roberto Pereira, coordenador geral do Sindijus-PR, lembra que “Naquele período (início 
dos anos 90) foram concedidos reajustes diferenciados para várias carreiras do executivo, os 
quais não foram repassados aos servidores do judiciário. Desta forma, o Sindijus-PR, ajuizou 
várias ações judiciais, dentre as quais esta que deu origem aos autos 898/92, onde pede que 
seja aplicada a média dos índices de reajuste concedidos às várias carreiras dos quadros 
do executivo”, explica José Roberto, que conclui: “O que temos certeza é de que esta é mais 
uma vitória dos servidores”. 

PENSIONISTAS E APOSENTADOS QUE ASSINARAM O 
ACORDO
Sindijus-PR aguarda a publicação do acórdão para propor recurso aos embargos da 
execução (autos n.º 05810-74.2010.8.16.004) .

SERVIDORES QUE ASSINARAM OS ACORDOS
Sindijus-PR interpôs embargos de declaração e aguarda julgamento. (autos n.º 0005949-
26.2010.8.16.0004).

PENSIONISTAS E APOSENTADOS QUE NÃO 
ASSINARAM O ACORDO
Sindijus-PR apresentou o agravo no Recurso Especial nº 0947876-2/02 e nº 947877-9/02 e 
falta a digitalização dos agravos desde 16 de julho para serem encaminhados aos tribunais 
superiores. (apensos aos embargos a execução - 36474 e 36606, Execução 35560/0000). 

Visitas ao interior 
reforçam união 
dos servidores 
pela Isonomia

Judiciário

Arquivo Sindijus/PR

Nos últimos meses, 
o Sindijus-PR es-
teve em, pratica-

mente, todas as regiões do 
Estado. Em algumas visitou 
comarcas, em outras, reali-
zou plenárias com os servi-
dores. Diretores do Sindica-
to estiveram em Londrina, 
Maringá, Apucarana, Man-
daguari, Francisco Beltrão, 
Foz do Iguaçu, Cascavel, 
Campo Mourão, União da 
Vitória, Cianorte, Cornélio 
Procópio, Jacarezinho, San-
ta Mariana, Bandeirantes, 
Santo Antonio da Platina, 
Ibaiti, Castro, Paranaguá, 
Pontal do Paraná, Matinhos, 
Guaratuba, Morretes, São 
Miguel do Iguaçu, Ubiratã, 
Nova Aurora, Matelândia, 
Medianeira, Laranjeiras do 
Sul, Guaraniaçu, Catandu-
vas, Pato Branco, Chopinzi-
nho, Irati, Capitão Leônidas 
Marques, Barracão, Santo 
Antônio do Sudoeste e Gua-
rapuava.

As visitas são uma for-
ma constante de trabalho do 
Sindijus-PR, porém estas em 
especial, foram deliberadas 
em Assembleia do dia 09 de 
junho, para debater as ques-
tões que envolvem a campa-
nha pela Isonomia, além de 
mobilizar a categoria para as 
lutas. Para a direção, o obje-
tivo das viagens foi alcança-
do, pois por onde passaram 

também esclareceram as dú-
vidas dos servidores em re-
lação a vários assuntos.

Nas reuniões também foi 
dito que o alcance da isono-
mia vai além das questões 
salariais, pois é necessária a 
padronização nos ambien-
tes de trabalho, alocação 
de servidores por número e 
complexidade dos proces-
sos, avanço na concretização 
de ambiente livre de assédio 
moral, entre outros.

Já o coordenador do Sin-
dijus-PR, José Roberto Pe-
reira, diz que “ao encerrar as 
visitas ficou a certeza de que 
a luta vai continuar, pois a 
pauta não termina com o re-
conhecimento da isonomia 
ou com uma deflagração de 
greve, pois a pauta dos ser-
vidores sempre terá novos 
itens a serem incluídos”.

“As visitas são importan-
tes para conhecermos e de-
batermos sobre a realidade 
dos servidores no interior 
onde, muitos, sofrem com 
a falta de estrutura nos fó-
runs. Outros problemas 
constatados são a falta de 
servidores, locais com falta 
de computadores”, afirma a 
diretora Daieniffer Cherini, 
lembrando que em alguns 
locais ‘os servidores têm que 
comprar equipamentos com 
recursos próprios para po-
der trabalhar”. 

e o que podem melhorar na 
prestação de serviços, para 
que juntos possamos enca-
minhar esse relato ao Sindi-
cato, pois só desta maneira, 
unidos pela valorização do 
nosso trabalho que consegui-
remos o respeito da popula-
ção e do Tribunal nas nossas 
lutas”, explicou.

A maioria dos discursos 
na Assembleia avaliou que 
a categoria sai fortalecida e 
que a luta continua para al-
cançar a Isonomia como um 
todo, e outros pontos da pau-
ta, será intensificada.

Tereza Maria Miranda 
Carvalho, servidora da co-
marca de Toledo, disse que 
“saio da Assembleia satisfei-
ta”. “Acredito que a categoria 
entendeu que o Sindicato está 
fazendo corretamente o seu 
papel, não podemos atrope-
lar as coisas, temos caminhos 
a seguir para conquistarmos 
o nosso direito e é isso que 
foi feito nesses últimos me-
ses. Devemos analisar, pen-
sar no que avançamos e que a 
meta ainda não foi atingida, 
por isso, a mobilização con-
tinua”, ressaltou. 

Reunião com os servidores de Maringá e região

Ações do Sindijus-PR estão em 
andamento na Justiça
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Funsep dá salto histórico com 
inauguração da sede própria em 
Curitiba 

Odia 11 de julho, en-
tra para a história 
com a data em que 

o Fundo de Saúde dos Ser-
vidores do Poder Judiciário 
(Funsep) inaugurou sua  
sede própria. O novo espa-
ço, localizado à Rua Papa 
João XXIII nº 244, no Cen-
tro Cívico, em Curitiba, 
possui ampla área, com es-
tacionamento e está próxi-
mo aos prédios do Tribunal 
de Justiça, o que possibili-
ta um melhor atendimento 
aos seus associados.

O Funsep foi fundado 
em 1983 para prestar assis-
tência à saúde dos servido-
res do Poder Judiciário do 
Paraná e seus dependentes. 
Sua administração é com-
posta por um Conselho 
Diretor do qual fazem par-
te quatro servidores: Nei-
de Maria Dias Montanari 
Dall’Acqua, que atualmente 
ocupa a Presidência, Álva-
ro Sérgio Rinconski Faria, 
David Machado e Nelson 
Joaquim Santos. Pela Ge-

SANCIONADO

Arquivo Sindijus/PR

rência Executiva do fundo 
responde a servidora Ari-
nete Lea Spercoski Ribas.

A cerimônia contou com 
a presença do 1º vice-presi-
dente do Tribunal de Jus-
tiça, desembargador Paulo 
Roberto Vasconcelos, que 
representou o presidente 
do Tribunal; do desembar-
gador Carvílio da Silveira 
Filho; da secretária do Tri-
bunal, Gianna Maria Cruz 
Bove; dos diretores Ronald 
Emilio Marques e Maria 
Inês Levis Costa; de servi-
dores do TJ e funcionários 
do Fundo.

Também prestigiaram o 
evento os ex-diretores do 
Funsep James Pinto de Aze-
vedo Portugal Filho, Eurico 
de Paiva Vidal Júnior, Ariel 
Ferreira do Amaral Filho e 
José Fernandes Ferrari.

Na oportunidade, a pre-
sidente Neide Dall´Aqua 
enfatizou que “este é um 
momento histórico e um 
marco para o Funsep, que 
é uma entidade que presta 

assistência à saúde dos seus 
associados e familiares, 
e agora com a nossa sede 
própria, temos um instru-
mento de grande impor-
tância para melhor atender 
aos servidores”.

Álvaro se disse “orgu-
lhoso pela aquisição, pois 
ela representa uma con-
quista e foi fruto do empe-
nho e dedicação de todos 

os que contribuíram na 
condução das atividades 
do Funsep, destacando-se, 
nesse momento, seus dire-
tores e todos os seus fun-
cionários, do passado e do 
presente”.

Após a solenidade acon-
teceu o descerramento da 
placa inaugural e os convi-
dados conheceram as novas 
instalações.

Conselho diretor do Funsep, ex-diretores e autoridades presentes na solenidade 

David Machado, diretor 
do Sindijus-PR e integran-
te do Conselho Diretor do 
Funsep, essa conquista re-
presenta uma vitória para o 
Fundo que, “com as novas 
instalações, terá condições 
de atender melhor seu qua-
dro de beneficiários com-
posto de 6.772 vidas, sendo 
3.449 associados titulares e 
3.323 dependentes”. 

Gratificações do Foro Judicial 
Em julho, no dia 04, foi sancionada e publicada no 
Diário Oficial do Executivo a Lei 18142/14, que altera os 
vencimentos de cargos dos grupos ocupacionais básico, 
intermediário, superior e auxiliares da Justiça dos quadros 
de pessoal, além de criar funções. 

Supervisor de Secretaria nos 
Juizados Especiais 
Foi sancionada no dia 04 de julho, a Lei 18.141/14 que 
cria uma função comissionada de Supervisor de Secretaria 
nos Juizados Especiais de entrância final com cargo de 
Secretário provido – incluso no inciso II no § 1º do artigo 
4º da Lei Estadual nº 16.023, de 19 de dezembro de 2013. 
Desde 2013, o Sindijus-PR vinha solicitando ao Tribunal 
de Justiça a concessão da gratificação aos Juizados já que é 
a mesma função das Secretarias e das varas criminais. 

Projeto que altera Leis retorna à 
Assembleia Legislativa

Retirado da Assembleia 
Legislativa do Paraná 

(Alep) pelo Tribunal de Jus-
tiça para alterações, o Projeto 
de Lei (PL) 307/2014 mudou 
para o número 332/2014.

A proposta modificada, 
que já está na Alep, altera as 
leis 16.023/08, 16.024/2008, 
16.748/10 e nº 17.528/13 mu-
dando a nomenclatura das 
141 agentes de limpeza para 
auxiliares judiciários e per-
mite que técnicos de Secreta-
ria atuem como cumpridores 

de mandado, entre outras 
modificações.

O projeto, no entanto não 
prevê a estabilidade para os 
técnicos judiciários na fun-
ção dos cumpridores de man-
dado, como estava acordado 
com a administração, duran-
te as mesas de negociação. O 
TJ afirma que a garantia na 
função será regulamentada 
por decreto do presidente 
Guilherme Luiz Gomes. 

O Tribunal também reti-
rou do projeto, para analisar 

melhor, a possibilidade de o 
servidor de carreira ser de-
signado para gabinete do ju-
ízo, mesmo sem a formação 
em curso de direito.

recesso
Com o início do recesso par-
lamentar, a partir do dia 18 
de julho e que vai até o pró-
ximo dia 31, o PL 332/2014 
deve ser analisado somente 
na volta dos deputados, que 
acontece somente no dia 04 
de agosto. 
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A direção da Federação 
Nacional dos Servido-

res do Judiciário nos Estados 
(Fenajud) entregou no dia 
10 de julho ao Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ), uma 
proposta preliminar de elabo-
ração de um sistema nacional 
de registro de adoecimentos 
de servidores, a partir dos da-
dos sobre afastamentos para 
tratamento de saúde.

A proposta foi aprovada 
na última reunião (ampliada) 
da diretoria executiva, após 
contatos estabelecidos com 

Fenajud apresenta ao CNJ proposta 
de sistema nacional de registro de 
adoecimentos

SUGESTÃO

Ato pede fim do genocídio 
na Faixa de Gaza

RADAR

 TJ atende pedido do 
Sindijus-PR e reajusta auxílio 
alimentação
O Tribunal de Justiça publicou no dia 09 de julho, o 
Decreto Judiciário 1257 de 04 de julho, que reajusta o 
auxílio alimentação em 5,91%. O despacho do presidente 
atende ao pedido do Sindijus-PR, protocolado em 10 
de abril do corrente, sob nº 134.546/14. No pedido o 
Sindijus-PR requeria o reajuste do auxílio alimentação 
dos servidores do Poder Judiciário, nos mesmos 
percentuais dos Tribunais Superiores, retroativos a 1º de 
janeiro de 2014.

 Folha complementar com 0 
6,28% foi creditada
O Tribunal de Justiça creditou no dia 14 de julho a folha 
complementar do reajuste de 6,28% retroativo a maio. A 
folha é o resultado do pedido 0227643/2014 feito pelo 
Sindijus-PR, no dia 24 de junho, aonde solicitava o crédito 
do reajuste salarial de 6,28% retroativo a maio deste ano, 
antes do pagamento de julho.

 Sindijus-PR pede que a 
indenização de férias seja paga 
neste mês
O Tribunal de Justiça solicitou aos servidores em julho, 
que fizessem o pedido à administração, para receber a 
indenização de períodos de férias não gozados. Tinham 
direito os servidores que ultrapassaram o limite de 
cumulação previsto no artigo 95, caput, da Lei Estadual 
16.024/2008, ou seja, com mais de 60 dias de férias 
cumulados referentes a mais de dois períodos aquisitivos. 
A partir disso, o Sindijus-PR requereu em reunião com a 
presidência do TJ que o pagamento fosse feito ainda neste 
mês, segundo informações, o pedido será deferido.

 Pesquisa mostrará realidade 
do Judiciário Paranaense
O Sindijus-PR contratou a empresa Interlig Propaganda 
Ltda, para desenvolver uma pesquisa científica com 
metodologia quantitativa junto à categoria. O objetivo é 
conhecer o que os servidores pensam e apurar as reais 
condições de trabalho. A Interlig entrará em contato 
via telefone ou através de visitas no local de trabalho 
para realização da pesquisa. Com as informações, o 
Sindijus-PR traçará a realidade em que se encontra o 
Poder Judiciário Paranaense. A pesquisa também será 
fundamental para que a categoria manifeste sua opinião 
e contribua para que o Sindijus-PR desenvolva políticas 
sindicais cada vez mais voltadas as expectativas dos 
sindicalizados. O coordenador-geral do Sindijus-PR, José 
Roberto Pereira pede que o servidor receba o pesquisador 
e ajude a construir um sindicato melhor para todos. “É 
muito importante à opinião da categoria como instrumento 
da democracia participativa”, ressalta José Roberto. 

de que cerca de 2 milhões de 
pessoas estão sem água potá-
vel na região.

“Há uma comoção inter-
nacional para que esta onda 
de ataques pare. A impressão 
que se passa é a de que que-
rem acabar com a Palestina e 
se a comunidade internacio-
nal não fizer algo para termi-
nar com este processo, sem 
dúvida, atingirão este obje-
tivo em médio prazo”, finali-
zou Kieller. 

Mais de 100 pesso-
as participaram 
na manhã do dia 

20 de julho de ato no Largo 
da Ordem, em Curitiba, para 
pedir o fim do genocídio do 
estado de Israel contra os pa-
lestinos, na faixa de Gaza. O 
massacre, que segundo dados 
oficiais, já matou mais de 500 
palestinos ainda não tem pre-
visão de uma trégua.

“São centenas de mulhe-
res, homens e crianças sendo 
assassinados. Estamos aqui 
pela autodeterminação dos 
povos e pelo reconhecimento 
do estado Palestino por todos, 
inclusive a própria ONU já o 
reconheceu ainda em 2012. 
Estamos solidários com a Pa-
lestina e seu povo”, disse o vi-
ce-presidente da CUT Paraná, 
Márcio Kieller, que represen-
tou a central no ato.

Os militantes aproveita-
ram a tradicional Feirinha 
do Largo, realizada todo do-
mingo na capital paranaense, 

David Machado, diretor 
do Sindijus-PR e integran-
te do Conselho Diretor do 
Funsep, essa conquista re-
presenta uma vitória para o 
Fundo que, “com as novas 
instalações, terá condições 
de atender melhor seu qua-
dro de beneficiários com-
posto de 6.772 vidas, sendo 
3.449 associados titulares e 
3.323 dependentes”. 

Projeto que altera Leis retorna à 
Assembleia Legislativa

representantes do CNJ, e tem 
o objetivo de construir um 
banco de dados que permita 
conhecer os principais ado-
ecimentos que afetam traba-
lhadores do judiciário brasi-
leiro.

O documento sustenta, 
entre outras coisas, que é pre-
ciso estabelecer uma visão 
coletiva para o problema, evi-
tando uma política conserva-
dora de responsabilização do 
trabalhador pelo seu adoeci-
mento. A proposta também 
sustenta que, a exemplo dos 

dados da Justiça em Núme-
ros, o sistema de registro deve 
ser público, permitindo que 
todos os interessados tenham 
acesso aos dados, inclusive 
sindicatos e pesquisadores da 
área da saúde.

A Fenajud também pede 
no documento a possibili-
dade de que seus diretores 
possam apresentar e debater 
a proposta com o grupo de 
trabalho criado pelo Conse-
lho sobre a questão da saúde 
e que é presidido pelo Conse-
lheiro Rubens Curado. 

para defenderem a causa pa-
lestina e divulgarem as arbi-
trariedades e a violência sem 
fim na região.

Um manifesto também 
foi produzido em que elenca 
a série de atividades crimi-
nosas do estado israelense, 
como as mais de 500 mor-
tes, a destruição de casas, 
escolas, hospitais e centros 
de infraestrutura básica, 
como água, esgoto, estradas 
e agricultura. A estimativa é 

Joka Madruga
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AGENDA

Condições de Trabalho

...que todos os servidores sin-
dicalizados ao Sindijus-PR têm 
direito ao reembolso de viagem 
(combustível, pedágio e passa-
gens), diária (deslocamento e 
permanência) e hospedagem 
(quando necessário) para par-

A falta de critérios cla-
ros e pré-estabeleci-
dos para a nomeação 

de cumpridores de mandados 
tem gerado, cada vez mais, 
problemas para os técnicos 
judiciários: a dupla função.

Com a designação nas 
mãos dos magistrados, como 
regra a Lei 16023/08, além 
do livre remanejamento ser 
uma insegurança, os servido-
res têm sidos destinados para 
trabalhar parte do período 
no cartório e outra cumprin-
do os mandados expedidos. 
“Existem casos onde o técnico 
cumpre jornada além da es-
tabelecida pelo Estatuto. Pela 
manhã cumpre mandados e 
a tarde trabalha na secretaria”, 
diz José Roberto, coordena-
dor-geral do Sindijus-PR. 

As reclamações de servi-
dores que estão a mercê des-
ta prática tem aumentado no 
Sindijus-PR. “É um absurdo 
termos que trabalhar além 
das nossas funções para não 
ser alvo de processos admi-
nistrativos por parte do juiz”, 
explica um técnico que prefe-
re não se identificar. “Quere-

Crescem os casos de dupla função
servidores lutam 
pela estabilidade 
na função e por 
segurança na 
carreira

mos que esse problema acabe, 
e que critérios para revogação 
da designação estejam assegu-
rados em lei”, afirma. 

Em recente reunião en-
tre Sindijus-PR, Assojepar e 
assessoria da Presidência, o 
juiz auxiliar Fernando Praze-
res solicitou que as entidades 
encaminhem todos os casos 
registrados dessas práticas 
para que haja uma interferên-
cia do Tribunal. Os servidores 
que sofrem com esse proble-
ma podem entrar em contato 

com o Sindicato pelo e-mail 
conscienciaeluta@sindijuspr.
org.br e encaminhar as infor-
mações para que sejam leva-
das ao TJ. 

luta
Desde o ano passado os téc-
nicos judiciários cumpridores 
de mandados brigam para 
garantir a estabilidade na fun-
ção. Reuniões com a Corre-
gedoria e desembargadores 
nunca avançaram. Agora com 
um projeto de lei que defina 

que  haverá critérios os ser-
vidores podem ter garantias 
de que não serão retirados 
das funções sem antes se de-
fender. “Essa regulamentação 
é uma questão de justiça. O 
que não pode ocorrer é ser o 
técnico nomeado, gerar des-
pesas com aquisição de veí-
culo, e logo em seguida, sem 
uma justificativa legal, ser sur-
preendido pela revogação da 
designação. Queremos  traba-
lhar em segurança”, afirma o 
técnico judiciário. 

Categoria

 07 DE AGOSTO
Nos dias 7 e 8 de agosto 
será realizado o seminário 
Métodos de Gestão 
e Adoecimento dos 
Trabalhadores, no auditório 
da Procuradoria Regional 
do Trabalho, em Curitiba. 
O evento é organizado pelo 
Instituto Declatra, pelo 
Sindicato dos Bancários de 
Curitiba e pelo escritório 
A&R Advogados, com apoio 
da Amatra IX.

 22 DE AGOSTO
Acontece em Campo 
Mourão, nos dias 22, 23 e 
24, o X Conseju

 03 DE SETEMBRO
Dia das Organizações 
Populares

 05 DE SETEMBRO
Dia do Oficial de Justiça

 07 DE SETEMBRO
Independência do Brasil

 25 DE OUTUBRO
Nos dias 25, 26, 27 e 28 
acontece TIJUP

ticipar das assembleias e ativi-
dades do Sindicato? Tire suas 
dúvidas ligando para o telefone 
(41)3075-5555.

...que o Sindicato tem assis-
tência jurídica administrativa 
para os Filiados? O agenda-
mento pode ser feito pelo tele-
fone (41)3352-9831.

...que o Sindijus-PR tem uma 
advogada só para atender os 
casos de assédio moral? O 

atendimento é as terças-feiras 
na Sede do Sindijus-PR ou 
pelo telefone (41)3075-5555.

...que o jornal Consciência 
& Luta é enviado para a casa 
de todos os servidores sindi-
calizados? Ainda não recebe? 
Atualize seu cadastro no site 
www.sindijuspr.org.br

...que no site, além das notícias 
diárias, você pode encontrar 
os Convênios do Sindijus-PR? 

Acesse e clique em “Convênios” 
e conheça todos os benefícios.

...que para receber o Boletim 
Eletrônico do Sindijus-PR 
basta se cadastrar pelo Site? 
Cadastre-se e comece a rece-
ber nossas informações.

...que na Sede Campestre do 
Sindijus-PR você pode fazer 
reservas para utilizar o salão 
de festa, churrasqueiras, giná-
sio e campo de futebol? Maio-

res informações pelo telefone 
(41)3075-5555.

...que para fazer reservas de 
apartamentos na Sede Litoral 
do Sindijus-PR só é preciso 
um telefonema? Mais infor-
mações pelo (41)3075-5555.

...que se você é aposentado ou 
pensionista pode participar de 
todas as atividades do Sindi-
jus-PR? Ligue (41)3075-5555 
e se informe. 

TÉCNICOS JUDICIÁRIOS


