
 

  
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RENATO BRAGA 
BETTEGA, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTI ÇA DO 
ESTADO DO PARANÁ.  

                      

 

                                   Assunto: Considerações e sugestões acerca                              

                                                     da Resolução 219 do CNJ 

 

 
SINDIJUS – SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO 

ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito privado, entidade sindical de 

primeiro grau, CNPJ 75.061762/0001-05, com endereço na Rua David Geronasso, 227, 

Boa Vista, Curitiba/PR, neste ato representado por seu Coordenador, Sr. José Roberto 

Pereira, brasileiro, casado, servidor público estadual, RG n.° 1894000 e inscrito no CPF 

sob n.° 303.580.439-72, vem mui respeitosamente à vossa Presença apresentar: 

considerações e sugestões acerca da Resolução 219/2016 do Conselho Nacional de 

Justiça. 

 

A primeira sugestão desta Entidade de Classe é no sentido de que o Comitê 

Gestor Regional (CGR) oficie imediatamente à Presidência do TJ, solicitando o envio, 

dentro do menor espaço de tempo possível, de anteprojeto de lei ao Órgão Especial 

(OE), visando à unificação dos quadros (1º E 2º graus) conforme determinado pelo 

artigo 22 da referida resolução. 

 

Solicita-se também que a administração do Tribunal elabore um cronograma 

detalhado, com a previsão de transferência de servidores das unidades judiciais de 

segundo grau – gabinetes de desembargadores, por exemplo – para compor as equipes 

das varas e secretarias de 1º. grau conforme determina a  Resolução do  219.   

 

 



 

 

 

Destacamos que é no mínimo imprópria a distribuição e realocação de servidores 

apenas do primeiro grau, sem que antes se faça a identificação das lotações do segundo 

grau, com os consequentes deslocamentos necessários a suprir as necessidades do foro 

judicial, conforme determina o art. 3º da mesma Resolução. 

 

           A Equalização da força de trabalho não apenas entre 1º e 2º graus, mas também 

no próprio quadro do 1º grau, deve ser realizada considerando características próprias 

de cada Comarca, tais como densidade populacional e extensão territorial, formas de 

acesso aos locais destino das decisões judiciais bem como as principais demandas 

locais, como método de setorização e equalização da força de trabalho necessária a boa 

prestação do serviço.   

 

Faz-se necessário também permitir que servidores atuem na formatação e 

criação de métodos de aplicação, visando-se garantir o êxito na implantação da referida 

resolução. Importante também seria acolher as sugestões trazidas pelo diagnóstico da 

Justiça de 1º Grau, realizado pela OAB-PR em 2015, como contribuição da sociedade 

diretamente interessada e afetada pelas medidas a serem adotadas (efetividade e 

eficiência). 

 

Na apuração do IPS, o período de trabalho dever ser isonômico entre os 

servidores de função interna e externa, (IPEx), calculado com dados reais a serem 

obtidos pelo centro médico e Corregedoria, com consideração dos afastamentos de 

oficiais de justiça nos períodos apurados.  

 

Sugere-se ainda a publicidade, de forma pedagógica e transparente, dos métodos 

utilizados para cálculo de produtividade, oportunizando prazo para a manifestação dos 

envolvidos. 

 

Em relação à distribuição de força de trabalho dos Oficiais de Justiça, pelo 

critério da produtividade média apurada no 3º quartil, constatamos que a base de dados 

está totalmente fora da realidade das comarcas. Vejamos o exemplo da Comarca de  

 



 

 

 

Curitiba, que expressa  TPExM (total de pessoas de execução de mandados) na qual 

consta como quantidade 368,3 (trezentos e sessenta e oito e três décimos) servidores, 

quando na realidade o DGRH (Departamento de Gestão de Recursos Humanos) informa 

que o total de servidores é 179 (cento e setenta e nove), metade do número indicado,  o 

que resulta em produtividade equivalente ao dobro do apurado. Assim como a Comarca 

de Foz do Iguaçu, onde o TPExM é 52,9 (cinquenta e dois e nove décimos) e em 

realidade são 26 (vinte e seis) servidores na função externa.   

 

             Diante do exposto, fica demonstrada a incoerência e a imprecisão dos dados 

apresentados, sendo necessária uma revisão dessas informações para que se tenha um 

resultado o mais próximo possível da realidade.  

 

            Baseados nos argumentos aqui expostos, requer-se uma ampla e cuidadosa 

análise das fórmulas apresentadas pela Resolução 219, bem como uma revisão dos 

números por elas obtidos, pois o resultado não faz jus à realidade do Judiciário 

paranaense 

                                                                             
 
 
                                                     Curitiba, 17 de Agosto de 2017. 
 
 

Nestes Termos, 

    Pede deferimento. 

 


