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DÚVIDA
Gostaria de saber como ficou a 
situação dos Juizados Especiais 
Cíveis e das Fazendas Públicas. 
Pelo que eu havia entendido, nas 
Comarcas em que há Secretaria 
Cível, continuaria na Secretaria 
Cível, diferentemente que as 
Comarcas onde a vara cível é 
Privada. Se assim for, a partir de 
quando será?
C.S.

O Órgão Especial decidiu, no dia 22 
de maio, que o efeito das resoluções 
162 e 156, ambas de 2016, será 
aplicado em comarcas com varas 
cíveis privadas e depois de avaliação 
do número de servidores nas 
varas criminais pelo Conselho de 
Supervisão dos Juizados Especiais. 
Com base nesse critério, cada caso 
será analisado individualmente, 
antes de os processos serem 
remetidos à Vara Criminal. O 
Sindijus-PR fez proposições e esta 
foi a alternativa encontrada frente a 
aplicação direta das resoluções. No 
entanto, defende que as comarcas 
tenham serventia específica para 
receber os processos dos Juizados 
Especial Cível, da Fazenda Pública 
e Criminal. O Sindicato mantém 
o pedido de providências nº 
0005409-25.2016.2.00.0000 no 
CNJ, onde pede intervenção para 
que as resoluções 162 e 156 sejam 
revogadas.

Direção Sindijus-PR

PERGUNTA
Entro em contato para pedir 
informações sobre o andamento 
do Plano de Carreira, referente à 
Isonomia, auxilio-qualificação e 
sobre a ação julgada recentemente 
pelo pleno do TJPR da 34%.
B.V.

Em relação à isonomia e Plano de 
Carreira, o prazo concedido ao CNJ 
para que o TJ cumpra a Resolução 
219 acabou no dia 1º de julho. Foi 
feito um ato em frente ao prédio 
anexo, cobrando respostas. E 
também entramos com PP no 
CNJ, cobrando o cumprimento. 
O auxílio-qualificação está no 
DEPLAN, com estudo avançado 
para aplicação.
E a ação dos 34% teve recurso 
indeferido. Todas essas informações 
você pode encontrar no site nosso 
que foi divulgado.

Direção Sindijus-PR

INFORMAÇÃO
Gostaria de saber se a sede do litoral 
foi aberta para não associado?
M.W.

Servidores não filiados podem 
alugar a sede litoral pagando um 
valor maior e fora da temporada. 
Além disso, precisam da indicação 
de um filiado. Qualquer dúvida, 
estamos à disposição para 
esclarecimentos.

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
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Sindijus-PR: 8 anos SEM 
perdas inflacionárias

No dia 28 de junho, foi publica-
da no Diário Oficial 9974 a Lei 
19053, que repõe a inflação aos 

vencimentos dos servidores do Judiciá-
rio. Assim, os servidores devem receber 
no salário de julho o reajuste de 4,08%, 
além das duas parcelas de retroativo refe-
rentes a maio e junho.

Como a lei só foi assinada pelo gover-
nador no fim do mês de junho, não houve 
tempo para que o TJPR implantasse no 
mesmo mês, já que a folha fechou no dia 
20. Importante mencionar que, com a im-
plantação do reajuste em 2017, serão oito 
anos consecutivos em que a categoria com 
a data base evita o acúmulo de perdas sa-
lariais e mantém os vencimentos reajusta-
dos integralmente, conforme a 
inflação do período.

Vivemos um momento de 
grande instabilidade econômica 
no país, em que se apresentam 
grandes desafios e dilemas para 
a classe trabalhadora. Para os 
servidores públicos, a perspecti-
va também não é das melhores.

As medidas em trâmite no 
Congresso Nacional visam 
prejudicar ainda mais os di-
reitos do funcionalismo pú-
blico. Entre tais medidas está 
a possibilidade de aumento do 
desconto previdenciário, fim 
da estabilidade funcional, a 
ameaça de extinção das gratifi-
cações, quinquênios, anuênios 
e até da extinção das carreiras, 
passando pela privatização de 

serviços essenciais. No Estado do Paraná, 
o Governo Estadual continua com sua 
política de ataque aos direitos dos servi-
dores do Judiciário.

Contudo, a luta do Sindicato permitiu 
que fôssemos o primeiro Estado da Fede-
ração a conquistar o índice completo da 
inflação para todos os servidores do Po-
der Judiciário. Pode parecer pouco, mas a 
grande maioria das demais categorias de 
trabalhadores de todo o país ainda estão 
lutando para evitar as perdas inflacionárias. 
Esta conquista é, sem sombra de dúvidas, 
mais uma demonstração do compromisso 
e da seriedade da Direção do Sindijus-PR 
no trabalho realizado em prol de toda a ca-
tegoria. Juntos somos mais fortes! 
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Diretores do Sindijus-
-PR estão em negocia-
ção com o Tribunal de 

Justiça do Paraná (TJPR) para 
participar do projeto piloto que 
unifica as serventias de igual 
competência do 1º grau. A pro-
posta foi implantada pela Cor-
regedoria Geral em Curitiba.

O “Cartórião”, como está 
sendo chamado pelos servi-

dores, está sendo aplicado,  
em caráter experimental, no 
4º e 15º Juizados Especiais da 
Fazenda Pública da capital e 
região metropolitana. Após os 
testes, será avaliada a funcio-
nalidade do projeto e definido 
se vai ser ampliado para de-
mais varas do 1º grau.

Essa proposta já vinha sen-
do discutida na gestão passa-

da do Tribunal e o Sindicato 
já havia solicitado acesso ao 
documento antes da implan-
tação do projeto piloto.

É justamente este processo 
que o Sindijus-PR quer inte-
grar. “Os servidores precisam 
ser ouvidos antes de mudan-
ças estruturais nos funciona-
mentos dos cartórios”, destaca 
o coordenador-geral do Sindi-

cato, José Roberto Pereira.
O Tribunal garantiu a par-

ticipação neste momento e o 
Sindicato terá direito de mani-
festar sua avaliação. Para isso, 
o Sindijus-PR pretende cons-
truir uma manifestação coleti-
va. A ideia é que os servidores 
avaliem o projeto de unifica-
ção e enviem as opiniões e su-
gestões, para que o Sindicato 

apresente como fundamenta-
ção de sua posição ao TJPR.

O Sindijus-PR teve acesso 
à integra do projeto, que se en-
contra restrito aos servidores, 
no SEI 474.36.2016.8.16.6000.  
A proposta pode ser lida no 
site do Sindicato e as avalia-
ções devem ser enviadas para 
o e-mail conscienciaeluta@
sindijuspr.org.br. 

Sindijus-PR quer participar das 
discussões sobre o “Cartórião”

Negociação
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“Os servidores precisam ser ouvidos antes de mudanças estruturais no funcionamento dos locais de trabalho”, destaca a 
direção do Sindicato

Sindijus-PR disponibiliza modelo de 
defesa em relação a descontos da 
VPNI

JURÍDICO

Muitos servidores lotados 
na secretaria no Tribu-

nal de Justiça (TJ) receberam 
nos últimos dias, via sistema 
mensageiro, notificação para 
apresentarem contraditório 
no prazo de 15 (quinze) dias 
em relação a supostos valores 
recebidos à maior da VPNI/
TIDE, referente a anos ante-
riores. 

A intenção da Administra-
ção é descontar esses valores 
pagos à maior aos servidores, 
referente à verba retroativa de 
progressão a que têm direito. 

Resultando assim, em muitos 
casos, em saldos negativos.

Ocorre que, essas diferen-
ças dos valores da VPNI dos 
servidores são decorrentes da 
retificação da progressão, e 
essa retificação somente foi le-
vada a efeito porque a Admi-
nistração reconheceu o erro 
de interpretação na aplicação 
da Lei 11719/1997.

Para o Sindijus-PR, não é 
justo que os servidores sejam 
agora penalizados por um 
erro da Administração do TJ. 
Desta forma, o Sindicato dis-

ponibiliza modelo de defesa 
para os servidores que tenham 
recebido a referida notifica-
ção.

Aqueles que tiverem inte-
resse em receber o modelo do 
contraditório, podem entrar 
em contato com a funcioná-
ria Jennifer, pelo telefone (41) 
3075-5555.

Segundo informações do 
Tribunal de Justiça, a defesa 
deve ser encaminhada pelo 
próprio sistema mensageiro, 
em resposta à intimação rece-
bida pelo servidor. 

Sindijus-PR cobra 
agilidade da PGE sobre 
cálculos da ação do IPE

Em reunião na Procuradoria Geral do Estado (PGE), o 
Sindijus-PR pediu agilidade nos cálculos de servidores ativos, 
aposentados e pensionistas que integram a ação do IPE. 
As execuções vão beneficiar servidores que no período entre 
98 e 2002 tiveram valores descontados indevidamente do 
IPE.
Na reunião, procuradores do estado, representantes do 
Tribunal de Justiça do Paraná e diretores do Sindijus-PR 
discutiram o andamento dos levantamentos.
A PGE justificou que apenas um contador, também presente 
à reunião, está responsável por todos os cálculos e que pode 
levar tempo para chegar aos valores que os servidores têm 
direito a receber. 
Em breve, a Procuradoria Geral disponibilizará ata com todos 
os pontos discutidos na reunião que serão divulgados pelo 
sindicato. O Sindijus-PR avalia como positiva a reunião para 
dar celeridade ao processo. 
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Areposição da inflação 
de 2017 representa 
muito mais do que 

o reajuste de 4,08% aos ven-
cimentos dos servidores do 
Judiciário. Ela consolida uma 
política que elimina o acúmu-
lo de perdas reais e garante a 
evolução salarial dos servido-
res.

A Data Base, por anos, foi 
uma das principais bandeiras 
de luta da categoria, que viveu 
tempos difíceis sem qualquer 
correção da inflação na dé-
cada de 90 e início dos anos 
2000.

Em 2006, no entanto, tem 
início o período de reajustes 
anuais. Entre mobilizações 
e negociações com o Tribu-
nal de Justiça (TJPR) e o Go-
verno do Estado, o sindicato 
derrubou o veto, do então 
governador Roberto Requião, 
ao projeto de lei de 2005 e os 
servidores receberam a repo-
sição de 8,5%. Ainda em 2006, 
os servidores conquistariam a 
correção da inflação de 4,63%.

De lá para cá, a categoria 
alcançou 77,87% em reposi-
ção da inflação. São 8 anos 
consecutivos, garantidos após 
a Lei da Data Base, e outros 
cinco anos negociados com o 
TJPR.

A inflação acumulada é 
calculada pelo Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE). O IPCA é o ín-
dice estabelecido em lei desde 
2010, para repor a inflação aos 
servidores do Judiciário.  

José Roberto Pereira, co-
ordenador-geral do Sindijus-
-PR, destaca a importância da 
luta dos servidores para alcan-
çar esses índices. 

“O passado foi muito duro 
para os servidores. Qual-
quer reposição era impedi-
da e quando avançávamos 
o Executivo travava nossos 
reajustes. Até conquistarmos 
a Lei da Data Base, os reajus-
tes foram fruto de muita luta 
e discussão com o Tribunal. 

Mesmo com a lei, devemos 
ficar atentos a qualquer movi-
mento que possa ameaçar esse 
direito”, ressalta. 

A situação do Estado hoje 
deixa em alerta os servidores 
do Judiciário. Sem reajuste há 
um ano, categorias do Execu-
tivo lutam para que a lei seja 
cumprida.

O governo Beto Richa tem 
atacado direitos consolidados 
e imposto o arrocho aos ser-
vidores, que acumulam 8,53% 
de perdas salariais em 2017 
e já sabem que em 2018 não 
terão reposição, já que a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) não prevê reajustes.

“Somos vizinhos de po-
deres e compartilhamos dos 
mesmos direitos. Não pode-
mos fechar os olhos para o 
que acontece com os servi-
dores do Executivo, essa po-
lítica de arrocho já sentimos 
na pele e não vamos aceitar 
aqui o descumprimento da 
legislação”, afirma José Ro-
berto Pereira. 

Servidores conquistam o fim das 
perdas salariais
Lei da Data Base é cumprida por 8 anos consecutivos. Categoria já soma 13 anos sem acumular perdas reais

TABELA
IPCA acumulado nos últimos 13 anos

Foi publicado no dia 28 de junho de 2017, no Diário Ofi-
cial do Estado nº 9974, a Lei 19053, que repõe a inflação 

aos vencimentos dos servidores do Poder Judiciário Parana-
ense.

A direção do Sindijus-PR informa que o valor retroati-
vo da reposição da inflação, data-base, foi pago no dia 10 de 
julho, em folha complementar.

As tabelas de vencimentos dos cargos e das funções 
dos servidores dos quadros dos funcionários, bem como 
os proventos de aposentadoria dos serventuários do Foro 
Judicial e Extrajudicial, tiveram correção de 4,08%.

O pagamento ocorreu retroativo a maio, data-base da 
categoria conquistada a 8 anos.

Pagamento do reajuste 
ocorreu em folha 

complementar este mês
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Oassédio moral no trabalho tem 
sido tema de historias de sofri-
mento e desespero, tornando-

-se um preocupante indicativo de que 
algo não está bem, nem para o traba-
lhador nem no ambiente laboral e que 
posturas e rotinas precisam ser revistas 
e modificadas. A imposição, constran-
gimento, cobrança de metas abusivas, 
tratamento frio e impessoal, têm sido 
usados como mecanismos cruéis de co-
erção e de ofensa à dignidade do servi-

dor em seu ambiente de trabalho.
Os servidores do Judiciário Parana-

ense realizaram ato no dia 30 de junho, 
na porta do Tribunal de Justiça do Para-
ná (TJPR) e entregaram nas mãos da se-
cretária Maria Alice de Carvalho Panizzi, 
ofício solicitando uma resposta da admi-
nistração em relação à implantação da 
Resolução 219/2016 do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ) e sobre a Isonomia.

O artigo 22 da Resolução 219/2016 
aponta que o quadro de servidores do 

FEDERAÇÃO E SINDICATOS DEFINEM CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 

OConselho de Representantes da 
Federação Nacional dos Trabalha-

dores do Judiciário nos Estados (Fena-
jud) decidiu criar o Fórum de Combate 
à Violência ao Trabalhador para garan-
tir segurança e qualidade de vida a to-
dos os trabalhadores e trabalhadoras do 
judiciário estadual.

No total o Fórum vai debater três 
eixos que permeiam o cotidiano dos 
trabalhadores do judiciário estadual. O 
primeiro grupo vai tratar sobre a “Saú-
de do Trabalhador – Condições precá-
rias – riscos à saúde e de acidentes”. O 
segundo grupo vai debater sobre a se-
gurança nos fóruns e os riscos externos 

Conselho de Representantes da Fenajud cria Fórum de Combate à 
Violência ao Trabalhador

Servidores cobram posição do TJ sobre 
a Isonomia e Resolução 219

Tribunal deverá ser de carreira única, 
havendo a igualdade de tratamento e 
de remuneração entre 1º e 2º graus.

Conforme o documento, o prazo 
determinado para que o TJ cumprisse 
a Resolução terminou no dia 1º de ju-
lho, encerrado o prazo concedido pelo 
CNJ, o Sindijus-PR requereu o efeti-
vo cumprimento da determinação do 
Conselho, no sentido da unificação de 
quadros e isonomia salarial.

Para a direção do Sindicato, a uni-
ficação das carreiras é a principal ban-
deira de luta da categoria, assim como 
a igualdade de tratamento entre o 1º 
e 2º graus. Diversos estudos já foram 

realizados, e um projeto aprovado pela 
categoria foi encaminhado através do 
Comitê Gestor Regional. O expediente 
encontra-se com a presidência, e a ca-
tegoria quer uma resposta.

No dia 03 de julho, o Sindijus-PR-
protocolou pedido ao CNJ para que 
tome providências sobre o descumpri-
mento da Resolução 219/2016. Como 
o Tribunal não adotou as medidas para 
dar cumprimento à Resolução, no to-
cante ao artigo 22 e demais dispositi-
vos, o Sindijus-PR pede providências 
no sentido de determinar que o TJPR 
cumpra a norma estabelecida pelo 
Conselho. 

Servidores conquistam o fim das 
perdas salariais

Pâmela Mendes Leony

Servidores e diretores do Sindijus-PR entregam nas maõs da secretária do Tribunal 
ofício solicitando uma resposta da administração

Pâmela Mendes Leony

dos trabalhadores da justiça, “Segurança 
interna e externa – Porte de armas”. O 
último grupo tem como foco “Assédio 
moral – perseguição ao trabalhador e a 
dirigentes sindicais”. “Com o início des-
tas atividades a Fenajud reafirma seus 
compromissos na defesa dos direitos 
dos trabalhadores e combate as propos-
tas contidas nas Reformas Trabalhista e 
da Previdência, e a precarização através 

da Terceirização Irrestrita”, disse Luiz 
Fernando, presidente da Federação.

Além disso, para a diretoria da Fe-
deração,  junto com os representantes 
dos sindicatos definiram a agenda do 
segundo semestre (veja na tabela). Des-
taque para a realização do Congresso 
Nacional da Fenajud no Paraná. Curiti-
ba deve receber mais de 400 servidores 
dos judiciários de todos os estados. 

Imprensa Fenajud

:: 31/08 a 02/09/2017
Encontro de Comunicação em Belo 
Horizonte/MG
:: 19 a 21/10/2017
Formação Sindical em Porto Velho/RO

:: 09 a 11/11/2017
Conselho de Representantes e Coletivo 
Jurídico em João Pessoa/PB
:: 07 a 09/12/2017
Congresso Eleitoral em Curitiba/PR

Agenda 2º Semestre
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Senado aprova 
reforma trabalhista 

Após 50 votos a favor, 
26 contrários e uma 
abstenção, a reforma 

trabalhista prevista no PLC 
38/2017 segue direto para a san-
ção do presidente Michel Te-
mer, já que o projeto não sofreu 
nenhuma alteração após ser 
aprovado na Câmara Federal.

De acordo com informa-
ções da Agência Senado, a 
votação em plenário rejeitou 
178 emendas de senadores, 
além de dois destaques do PT, 
que previam a retirada da re-
forma o trabalho intermiten-
te e a presença de gestantes e 
lactantes em locais insalubres, 
mais o destaque do PSB, que 
excluía a prevalência do nego-
ciado sobre o legislado.

A votação foi retomada 

Pressão

Luta do Sindijus-PR traz de volta 
acesso de oficiais de Justiça ao Projudi 

Sindijus-PR requer ampla publicidade no procedimento de 
relotação

PROCESSO

OSindijus-PR protocolou 
em junho pedido ad-

ministrativo no Tribunal de 
Justiça do Paraná (TJPR) – nº 
SEI 23354-85.2017.8.16.6000 
– solicitando que seja dada 
publicidade ao processo de 
relotação. As frequentes recla-
mações dos servidores sobre a 
falta de publicidade dos atos 
administrativos, como no caso 
do procedimento de relotação, 
levaram a Entidade a protoco-
lar o pedido.

O embasamento jurídico 
consta no caput do artigo 
37 da Constituição Federal, 
referente aos princípios da 
publicidade e impessoali-
dade, o qual afirma que: “A 

administração pública di-
reta e indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios obedecerá 
aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, 
também, ao seguinte: não é 
diferente o disposto no arti-
go 5º inciso XXXIII da Mes-
ma Constituição: todos têm 
direito a receber dos órgãos 
públicos informações de seu 
interesse particular, ou de 
interesse coletivo ou geral, 
que serão prestadas no prazo 
da lei, sob pena de responsa-
bilidade, ressalvadas aquelas 
cujo sigilo seja imprescindí-

Depois de um longo 
tempo, o Sindijus-PR 
anunciou em junho 

a aguardada notícia de que os 
oficias de Justiça recuperaram 
o acesso ao sistema processual 
(Projudi). Desde sua implan-
tação, os oficiais eram bloque-
ados para acessar o sistema 
onde pudessem buscar infor-
mações nos processos em que 
atuam ou que já tinham atu-
ado. Primeiramente só conse-
guiam visualizar o mandado, 
depois bloquearam tudo.

O Sindijus-PR, ciente da 
injustiça contra os traba-
lhadores do setor, protoco-
lou pedido em novembro do 
ano passado (SEI 102679-
46.2016.8.16.6000) no qual 
pedia explicações à adminis-
tração do Tribunal de Justiça 

do Paraná (TJPR), requerendo 
também que fosse mantido o 
acesso dos oficiais a todos os 
processos em que estivessem 
atuando.

Nesta semana, finalmente, 
recebemos da administração 
a informação de que o acesso 
foi restabelecido. Nos últimos 
dias, o Sindijus-PR consultou 

alguns oficiais de Justiça para 
confirmar se, realmente, o 
problema havia sido solucio-
nado, e todos foram unânimes 
em afirmar que finalmente 

conseguem acessar os proces-
sos que originaram a carga de 
mandados, e isto facilita em 
muito o trabalho.

Dentre eles, o oficial da 
comarca de Cascavel, Adélcio 
Renosto, agradeceu o Sindica-
to pelo empenho, dedicação e 
esforço para resolver o proble-
ma. “Esperamos que o sistema 
fique assim e que o TJ não faça 
mais mudanças”, completou.

O Sindijus-PR comemora o 
resultado, pois é mais um item 
da pauta de reivindicações que 
foi conquistado. José Roberto 
Pereira, coordenador-geral 
do Sindicato indaga: “como é 
possível o Tribunal bloquear o 
acesso dos oficiais ao sistema, 
se eles são essenciais na pres-
tação jurisdicional à popula-
ção?” 

vel à segurança da sociedade 
e do Estado”.

Portanto, para o Sindijus-
-PR é de extrema importância 

que o Tribunal dê ampla pu-
blicidade ao processo de relo-
tação, tramitando sob SEI nº 
23354-85.2017.8.16.6000, de 

forma que os servidores pos-
sam ter pleno conhecimento 
das decisões e encaminha-
mentos adotados. 
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Senado aprova 
reforma trabalhista 

RADAR

 SINDIJUS-PR VAI RECORRER DA 
DECISÃO NA AÇÃO 898

Após reunião de avaliação com o advogado Daniel Godoy 
Junior, a Direção do Sindijus-PR decidiu por recorrer da 
decisão do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), que 
negou os embargos infringentes do sindicato na Ação 
Declaratória 898/1992. Com a recusa, ainda, do recurso 
pelo TJPR, o Sindijus-PR já busca alternativas para reverter 
a decisão e garantir os reajustes salariais não concedidos 
aos servidores na década de 90. Os desembargadores 
entenderam que não cabe ao Poder Judiciário estabelecer 
reajuste salarial de servidores fundamentado no princípio 
da isonomia. Nesta ação, o Sindijus-PR pede que se defina 
o maior percentual aplicado aos servidores públicos 
do Paraná, ou a maior média dos reajustes concedidos 
na época ao quadro geral do Estado, para revisão dos 
vencimentos dos servidores do Judiciário que não 
receberam reajuste salarial.

 CONSTATADO DIVERGÊNCIA NO 
CÁLCULO DOS VALORES DA VPNI

Na última reunião com a presidência do Tribunal de Justiça 
do Paraná (TJPR), o Sindijus-PR foi informado de que verificou-
se um desacordo em relação ao cálculo dos valores a serem 
pagos aos servidores, na forma da consideração da Vantagem 
Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI). Por essa razão, 
a direção protocolou no dia 23 um pedido requerendo a 
cópia integral dos autos 258.800.2014 e 114.980.2001 (VPNI) 
e 302.848.2010 (progressões da secretaria). O nº do processo 
para acompanhamento é 34617-17.2017.8.16.6000. O 
Sindijus-PR objetiva assim elucidar o problema, tendo em 
vista as inúmeras reclamações de servidores em relação à 
VPNI. “Queremos colaborar no esclarecimento dos fatos, bem 
como informar à categoria”.

 GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO 
INCIDIRÁ SOBRE 13º SALÁRIO

Em despacho exarado no SEI nº 110511-33.2016.8.16.6000, 
o Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) reconheceu o direito 
dos servidores a terem incidência no 13º salário, referente 
ao valor percebido a título de gratificação do Plantão 
Judiciário. A decisão do presidente é em atenção ao 
pedido do servidor Paulo Vitor do Prado, datado de 24 de 
novembro de 2016. O requerimento solicitava o cômputo 
dos valores pagos a título de gratificação do Plantão 
no pagamento do 13º salário, tendo em vista que tais 
gratificações não foram incluídas na folha de pagamento 
daquele ano. “Defiro o pedido inicial e declaro, com fulcro 
nos arts. 23 e 25 da Lei Estadual nº 17.250 de 31 de Julho 
de 2012, que o valor percebido proporcionalmente nos 
meses correspondentes, a título de gratificação pelo 
exercício da função comissionada de Assistente de Plantão 
Judiciário, deve incidir no 13º salário dos anos de 2014, 
2015 e 2016 de todos os servidores elencados na Planilha 
nº 1953571 e determino que se proceda ao pagamento 
dos valores devidos”, afirma a decisão.

Após 50 votos a favor, 
26 contrários e uma 
abstenção, a reforma 

trabalhista prevista no PLC 
38/2017 segue direto para a san-
ção do presidente Michel Te-
mer, já que o projeto não sofreu 
nenhuma alteração após ser 
aprovado na Câmara Federal.

De acordo com informa-
ções da Agência Senado, a 
votação em plenário rejeitou 
178 emendas de senadores, 
além de dois destaques do PT, 
que previam a retirada da re-
forma o trabalho intermiten-
te e a presença de gestantes e 
lactantes em locais insalubres, 
mais o destaque do PSB, que 
excluía a prevalência do nego-
ciado sobre o legislado.

A votação foi retomada 

na noite de terça-feira, 11 de 
julho, após a mesa da presi-
dência permanecer ocupada 
durante a tarde pelas sena-
doras Gleisi Hoffmann (PT 
Paraná), Lídice da Mata (PSB 
Bahia), Regina Sousa (PT 
Piauí), Vanessa Grazziotin 
(PCdoB Amazonas) e Fátima 
Bezerra (PT Rio Grande do 
Norte). Elas protestavam con-
tra a votação da reforma em 
plenário sem o devido debate 
e respaldo da sociedade e, na-
quele momento, apelavam por 
alterações nas novas regras 
que preveem a manutenção de 
gestantes e lactantes em locais 
com trabalho insalubre.

Do lado de fora do Con-
gresso, havia manifestação de 
trabalhadores organizada por 

representantes sindicais que 
estavam em vigília contra a 
aprovação da reforma.

Logo após a aprovação do 
texto, Michel Temer discur-
sou comemorando a aprova-
ção do que ele chama de “mo-
dernização” trabalhista que, 
segundo seu governo, adapta 
a legislação ao século 21. Um 
dos exemplos é o trabalho in-
termitente, por exemplo, em 
que o trabalhador deverá ficar 
à disposição do empregador 
e receberá somente pelo perí-
odo trabalhado, mesmo que 
esse valor seja abaixo do salá-
rio mínimo. Para Temer, isso 
é modernizar. 

Por Paula Padilha do site Terra 
Sem Males

Luta do Sindijus-PR traz de volta 
acesso de oficiais de Justiça ao Projudi 

Geraldo Magela/Agência Senado

Lei que retira direitos históricos dos trabalhadores conquistados nos 
últimos 70 anos

A votação no Plenário rejeitou as 178 emendas, além de dois destaques que previam a retirada da 
reforma o trabalho intermitente e a presença de gestantes em locais insalubres
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Em recente visita às Va-
ras da Fazenda Pública 
em Maringá, diretores 

do Sindijus-PR constataram 
as péssimas condições de tra-
balho enfrentadas pelos ser-
vidores. A principal dificul-
dade é o volume processual 
desproporcional ao número 
de trabalhadores. Diante dos 
problemas encontrados, o 
Sindijus-PR requereu ao Tri-
bunal de Justiça a instalação 
da 3ª Vara da Fazenda Pública 
e que seja redistribuída parte 
dos processos das Serventias 
existentes. O pedido leva o SEI 
38625-37.2017.8.16.6000.

Com apenas 11 servidores, a 
1ª Vara da Fazenda Pública pos-
sui um acervo de 16.534 proces-
sos virtuais e 6.521 físicos. Já a 
2ª Vara acumula 19.612 pro-
cessos ativos e 1.836 processos 
suspensos no Sistema Projudi, 
somados a 7.157 processos físi-

Sindijus-PR pede instalação da 3ª 
Vara da Fazenda Pública em Maringá

AGENDA
Sindicato reintera sua 
posição em defesa de 
melhores condições 
de trabalho e uma boa 
prestação de serviço  04 DE AGOSTO

Seminário sobre 
“Cartórião” em Curitiba

 04 DE AGOSTO
Assembleia Geral 
Extraordinária do Sindijus-
PR em Curitiba

 11 DE AGOSTO
Dia do Advogado

 14 DE AGOSTO
Curso de extensão do 
Dieese: História do 
movimento sindical. 
Maiores informações pelo 
e-mail contatoescola@
dieese.org.br

 17 DE AGOSTO
Reunião do projeto 
de reestruturação das 
equipes multidisciplinares

 31 DE AGOSTO
Encontro de Comunicação 
da Fenajud em Belo 
Horizonte (MG)

 07 DE SETEMBRO
Dia da Independência do 
Brasil

 12 DE OUTUBRO
Dia de N. Srª. Aparecida

 19 DE OUTUBRO
Formação Sindical da 
Fenajud em Porto Velho 
(RO)

 28 DE OUTUBRO
Dia do Servidor Público

 09 DE NOVEMBRO
Conselho de Representantes 
e Coletivo Jurídico da 
Fenajud em João Pessoa (PB)

 07 DE DEZEMBRO
Congresso Eleitoral da 
Fenajud em Curitiba (PR)

Atento aos problemas enfrentados pe-
los servidores nos locais de trabalho, 

o Sindijus-PR protocolou o pedido SEI 
nº 39415-21.2017.8.16.6000 no Tribunal 
de Justiça do Paraná (TJPR), em relação 
à situação precária em que se encontra a 
Vara da Fazenda Pública de Colombo.

Em recente visita à Vara, a direção 
do Sindicato constatou as condições de 
trabalho naquela escrivania. O imenso 
volume processual é desproporcional ao 
número de servidores lotados no cartó-
rio. A Vara da Fazenda Pública possui um 

acervo de 25 mil processos eletrônicos e 
3 mil processos físicos, para apenas 6 ser-
vidores. Segundo o Decreto 2310/2014 
(meta 03), seriam necessários pelo menos 
15 servidores para dar conta de toda a de-
manda.

Para o Sindijus-PR, o volume de tra-
balho é pujante, e não há servidores em 
quantidade suficiente para atender à 
imensa demanda processual, o que acaba 
por sobrecarregá-los, comprometendo 
assim a eficiente prestação jurisdicional. 
“Não é justo que os servidores do Poder 

Judiciário sejam penalizados pela falta de 
estrutura, e por um número insuficiente 
de funcionários nos cartórios”.

Portanto, o Sindicato, como entidade 
que representa a categoria, vem reiterar 
aqui a sua posição em defesa de melhores 
condições de trabalho e de uma boa pres-
tação de serviço público ao jurisdiciona-
do. E para que isso aconteça, requer a de-
signação de mais servidores para a Vara 
da Fazenda Pública de Colombo, tendo 
em vista a imensa demanda processual 
existente. 

PRECÁRIA

Vara da Fazenda Pública de Colombo necessita 
de mais servidores

cos, para apenas 13 servidores.
Para o Sindijus-PR, o vo-

lume de trabalho é insuperá-
vel com a quantidade de ser-
vidores. “Não há servidores 
suficientes para atender à de-
manda processual acumulada, 
o que acaba por sobrecarregá-

-los, comprometendo assim 
a eficiente prestação jurisdi-
cional”, diz o documento do 
Sindicato.

O pedido termina afirman-
do que “não é justo que os ser-
vidores do Poder Judiciário 
sejam penalizados pela falta 

de estrutura e por um núme-
ro insuficiente de funcionários 
nos cartórios e que o Sindicato, 
como entidade de classe, vem 
reiterar sua posição em defesa 
de melhores condições de tra-
balho e de uma boa prestação 
de serviço ao jurisdicionado”. 


