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Palavra do Leitor

Indignação e Revolta: Minuta da
219 não contempla a isonomia

A

expectativa, desde o início da
luta em defesa da isonomia dos
servidores do Judiciário do Paraná, era de que o Tribunal de Justiça efetivamente corrigisse as distorções históricas existentes em seus quadros.
Causou indignação e revolta a Minuta
aprovada pelo Órgão Especial (OE), pois
não contempla aquilo que foi idealizado e
construído em conjunto com servidores e
Sindicato.
A Direção do Sindijus-PR entende
que, o cumprimento da Resolução 219 do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) visa
acabar com as distorções de tratamento
diferenciado entre os 1º e 2º graus, o que
não foi resolvido pela Minuta aprovada
e que será encaminhada ao CNJ. Importante esclarecer, que o espírito da Resolução 219 é a valorização e priorização do

1º grau, não objetivando apenas corrigir
as disparidades salarias, mas também as
condições de trabalho. As propostas do
Sindicato juntamente com os servidores
foram fundamentadas em viabilidade
econômica e apontavam todas as desigualdades, entretanto, o Tribunal de Justiça do Paraná não apresentou números
capazes de provar a incapacidade financeira do TJ, apenas levou ao OE uma Minuta indiferente a todas as tratativas com
a entidade representativa da categoria.
O Sindijus-PR, como representante de
todos os servidores, não irá aceitar que o
cumprimento da Resolução 219 CNJ, seja
aprovado com desrespeito a trajetória de
toda a categoria. Por isso, neste momento, nos mantemos mobilizados e convocamos todos os servidores para agregar
nesta luta. Juntos somos mais fortes!

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

DÚVIDA
Quanto à Minuta da Resolução
219, eu não entendi o seguinte:
os Técnicos de Secretaria,
no novo enquadramento
AUX, progrediriam apenas
até o nível 12, enquanto os
Técnicos Judiciários, nossos
colegas dos mesmos setores,
seriam reenquadrados no ITD
e progrediriam até o nível 14?
Ou seriam todos os técnicos
enquadrados nesse ITD?
L.F.
Os técnicos de secretaria
serão transformados em
técnicos judiciários, dessa
forma sendo enquadrados
na sigla ITD com 14 níveis de
transição sem prejuízo, ao
contrário dos oficiais de justiça
e comissários da infância
e juventude que conterão
apenas 12 niveis de transição,
o que estamos lutando para
mudar esse cenário. A luta
continua, devemos nos manter
mobilizados.
Direção Sindijus-PR
CONCURSO
Como está a situação do Edital
de relotação e do Concurso
para tecnicos? Foi homologado
em março e não se falam mais
dele. Saberiam dizer se existe a

possibilidade de nomeação este
ano? Pois as respostas do TJ
são sempre padrão. Creio que
somente com a força de vocês
eles se movimentam. Obrigado
P.A.Z.M.

Na verdade o chamamento
do Concurso de vocês está
pendente por conta da relotação
dos atuais colegas. Estamos
sempre em contato com o
TJPR, a fim de que se resolva
o mais breve possível para que
seja liberado o chamamento
de vocês. Inclusive lutamos
muito para que o concurso
acontecesse (mais de 3 anos)
e nosso intuito é que tenhamos
vocês conosco o quanto antes.
Fique a vontade para entrar
em contato sempre que quiser à
e acompanhe nosso site,
s
pois estaremos noticiando o
e
andamento dessa demanda e s
demais da cateoria.
s
Direção Sindijus-PRs
n
f
PARABÉNS
e
Venho aqui agradecer a equipe a
da Sede Litoral, o atendimento
e a atenção foram excelentes.
Parabéns Sindijus-PR, as
instalações estão ótimas. Irei
recomendar muito a sede aos
demais servidores. Obrigada.
R.P.G.
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A luta pela Isonomia se renova
Anteprojeto da Resolução 219 foi aprovado pelo Órgão Especial no último dia 22
Pâmela Mendes Leony

Após aprovação pelo OE, minuta será encaminhada ao CNJ

C

umprir as determinações
do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) não atende
à Isonomia reivindicada pelos
servidores. Priorizar o 1º graus e
equalizar a força de trabalho entre
suas duas instancia não deveria,
sequer, ser recomendação, mas
sim, a realidade de todos os tribunais pelo país. Isso revela a falta de
foco em alcançar uma Justiça ágil
e de qualidade. Minimamente, o
anteprojeto de lei aprovado pelo

Órgão Especial, no último dia 22,
para atender à Resolução 219 do
CNJ, elimina pequenas inconsistências criadas pelo próprio
Tribunal de Justiça do Paraná
(TJPR) ao longo dos anos, reflexo
do histórico tratamento desigual
vivenciado cotidianamente pelos
trabalhadores do 1º Grau.
Garantir um tratamento
isonômico e remunerações
equivalentes seguem como a
principal bandeira de luta dos

servidores e do Sindijus-PR.
No 1º grau, a categoria continua, em sua maioria, recebendo abaixo, entre 6 e 14%, do
que na Secretaria, igualdade
que o sindicato buscou nas negociações e que não foi atendida pela administração. Isso
sem levar em consideração a
verba de representação, implantada para servidores com
curso superior do 2º Grau que
não é aplicada no Foro Judicial.

Existe ainda, o tratamento desigual entre 1º e 2º graus
relativo à estrutura, distribuição de força de trabalho, diferenças orçamentárias entre as
instâncias e o procedimento
disciplinar diferenciado. Enquanto que no 1º grau o juiz
que instaura o procedimento, é
também quem faz a instrução
de todo o processo e ao final
profere a sentença. No 2º grau
de jurisdição há uma comissão processante, que submete a
conclusão da instrução à Secretaria do TJ, que é a responsável
por decidir se é o caso de instaurar ou não o procedimento.
Ainda que algumas propostas do Sindijus-PR tenham sido
incorporadas pelo TJPR, para
elaborar o projeto de lei da Resolução 219, elas apenas corrigem as propostas que o tribunal
se dispôs à discutir. “Mesmo
com as alterações apresentadas
pelo que o Tribunal as distorções salariais e de tratamento
entre o 1º e 2º grau continuam,

não atendendo a Resolução 219
do CNJ”, enfatiza a diretora Carolina Nadolny. Ela enfatiza que
a luta pela Isonomia só ganhou
mais força, pois estaremos perante o CNJ buscando a verdadeira isonomia para todos os
servidores.
O Sindijus-PR defende a
igualdade e a valorização dos
servidores do Judiciário Paranaense como um todo. O sindicato continua não aceitando que
servidores que desempenham
funções que exigem mesmo
grau de instrução e complexidade, sejam tratados de forma
diferente. Tratar da diferença
injustificável no quadro de funcionários do TJPR é fundamental para prestação de serviço.
É necessário reforçar a luta
pela igualdade de direitos e o
comprometimento em corrigir as distorções salariais
existentes entre os servidores,
além de acabar com o sucateamento do primeiro grau de
jurisdição.

BRASÍLIA

Indignação dos servidores é levada ao CNJ pelo Sindijus-PR
Crislene Santos/Fenajud

,

a Direção defende a pauta de reivindicações da categoria
,
s
Direção do Sindijus-PR, cias da Resolução 219 do Conse-

A

representada pelos direto- res Leandro Fonseca e Lucinei
- Guimarães, acompanhados da
servidora Denise Vosnika, téc- nica especializada do SAI, estiveram em Brasília no dia 22,
0 participando de audiência com
o relator do Pedido de Providên-

lho Nacional de Justiça (CNJ), o
conselheiro Luciano Frota.
Na oportunidade, os dirigentes transmitiram ao conselheiro
a indignação da categoria com a
minuta aprovada, no dia 22, no
Órgão Especial do Tribunal de
Justiça do Paraná (TJPR). Apesar

de algumas alterações conquistadas pela luta do Sindijus-PR em
conjunto com os servidores, o
documento ainda não contempla
a tão almejada isonomia.
Nesse sentido, apesar de
avanços pontuais, continua a desigualdade de tratamento entre os
servidores do 1º e 2º graus. Diante
da manifestação do Sindicato na
audiência, o conselheiro Frota garantiu que, tão logo a minuta chegue ao CNJ, irá abrir espaço para
manifestação do Sindijus-PR, e
encaminhará o documento para
análise da assessoria técnica do
Conselho (inclusive para análise
orçamentária). Após a análise, ela
será encaminhada para o pleno
do CNJ, onde haverá julgamento
e decisão de mérito.
O Sindijus-PR está sempre

presente na defesa da categoria
dos servidores do Judiciário, e
não irá aceitar que um projeto de
tamanho impacto na vida do servidor, como o cumprimento da
Resolução 219, não venha a contemplar toda a categoria. Nesse
momento histórico para todos
nós, o Sindicato tem como princípio a defesa e a valorização de
todos os servidores e buscará os
mais diversos meios legais para
defesa desses direitos, tanto na esfera administrativa, jurídica e até
mesmo em instâncias superiores.
Reafirmamos que a aprovação da minuta no OE não encerra a nossa mobilização, pois ela
terá que ser ainda mais intensa
no âmbito do CNJ.
Durante a audiência, também foram levadas ao conhe-

cimento do conselheiro Frota
as dificuldades que as profissionais do Serviço de Assistência à
Infância e Juventude do Poder
Judiciário do Paraná (SAI) enfrentam com o tratamento de
desigualdade em relação aos
profissionais de nível superior de
escolaridade, como psicólogos,
assistentes sociais e pedagogos.
Tal desigualdade se deve ao fato
de que essas profissionais estão
classificadas no nível médio, embora exerçam a função de nível
superior. Pedido de Providências
nº 0009215-97.2018.2.00.0000.
Diante de mais esse desafio, o
Sindijus-PR reitera a disposição
de lutar em defesa dos direitos
dos servidores e, para isto, precisamos estar unidos para conquistar a vitória.
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ÓRGÃO ESPECIAL DO TJPR
APROVA RECESSO DE FIM DE ANO
O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR)
aprovou, no dia 22, o recesso no fim de ano no Judiciário
paranaense. O Recesso Forense inicia dia 20 de dezembro de
2018 e encerra em 06 de janeiro de 2019. Uma resolução da
Presidência deve ser publicada, regulamentando o plantão
durante o período. Em anos anteriores, durante o recesso,
o TJ funcionou em sistema de plantão, das 12 às 18 horas,
em dias úteis, atendendo apenas atos urgentes (réu preso,
prisões, medidas cautelares ou de caráter protetivo). As escalas
de servidores definidas pelos Gabinetes, Departamentos,
Centros, Direções de Fórum e Unidades Judiciárias deverão
ser encaminhadas ao Departamento de Gestão de Recursos
Humanos para registro e controle. Os servidores escalados
compensavam os dias trabalhados durante o recesso, porém
ainda deve ser regulamentada a questão pela presidência.

SINDIJUS-PR REITERA O
PEDIDO DO AUXÍLIO-CRECHE
O Sindijus-PR protocolou novo pedido SEI nº 006876355.2015.8.16.6000, requerendo ao TJPR a regulamentação do
auxílio-creche aos servidores. Pauta histórica de reivindicação
da categoria, o auxílio já foi solicitado em outras gestões, sem
ser atendido. Para o Sindicato, mesmo a existência da Creche
do Tribunal, na capital, não é suficiente para dar atendimento
a toda demanda de servidores. Já no interior nada está
previsto. Com a renovação do quadro, muitos servidores estão
necessitando do serviço de educação infantil em todo o Estado.
Somado a isso, o funcionamento do TJPR, das 12 às 19 horas,
é um agravante, já que creches públicas não atendem até este
horário e também não são todas as particulares que funcionam
até às 19 horas.

GOVERNO AFRONTA
CONSTITUIÇÃO E DECRETA O FIM
DOS CONCURSOS PÚBLICOS
Para quem não acreditava que a terceirização irrestrita
alcançaria o serviço público de forma avassaladora, o Decreto
nº 9.507/2018 do governo Temer jogou por terra todas as
dúvidas que pudessem pairar sobre o tema. Resguardando
apenas algumas áreas, o Decreto permite a contratação de
serviços terceirizados em praticamente todos os setores e
órgãos. Assim, impõe o fim do concurso público e afronta a
Constituição Federal. A Lei nº 13.429/2017, também conhecida
como Lei da Terceirização, permite a terceirização em todas
as etapas. Esse entendimento foi definitivamente consolidado
pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em julgamento no dia 30
de agosto. Com a edição do Decreto nº 9.507/18, o governo
apropria-se da possibilidade de contratação de empregados
terceirizados de forma ampla.

Sindijus-PR ganha ação
e garante o adicional
por tempo de serviço
Foi reconhecido o
direito de incluírem
na base de cálculo
as vantagens fixas
VPNI, TIDE, GSE e PA

O

Sindijus-PR conquistou
mais uma ação contra o
Tribunal de Justiça do
Paraná (TJPR) garantindo os direitos dos servidores. A decisão
favorável à categoria representada pela entidade ainda não transitou em julgado, porém buscou
o reconhecimento do direito
dos servidores ativos e inativos
que fazem jus ao Adicional por
Tempo de Serviço (ATS) à inclusão das Vantagens Pecuniárias
fixas de caráter geral – Parcela
de Ajuste (PA), Gratificações por
Tempo Integral e Dedicação Exclusiva (TIDE), Serviço Extraordinário (GSE) e Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada
(VPNI).
O Sindijus-PR relembra
que há tempo alguns servidores não vinham recebendo a
gratificação do adicional por
tempo de serviço incidente so-

bre as vantagens fixas, e a única
forma de garantirmos o dispositivo legal da isonomia salarial
foi judicialmente, assim a decisão garante os mesmos benefícios a todos os servidores.
A ação foi ingressada coletivamente em abril de 2014 (autos
2957-53.2014.8.16.0004)
pleiteando a inclusão de vantagens
fixas na base de cálculo do ATS.
Em 2017, o TJPR anulou a decisão de 1º grau que julgava não ser
possível ação coletiva para essa
demanda. Com essa decisão do
Tribunal, o processo seguiu para
novo julgamento no Juízo de 1º
grau. Portanto, no início deste
ano, em novo julgamento, foi re-

conhecida a improcedência. Mas,
novamente foi interposto Recurso de Apelação pelo Sindijus-PR
e a decisão foi reformada.
Os desembargadores da 1ª
Câmara Cível do Tribunal, por
unanimidade, reconheceram
o direito dos servidores de in-E
cluírem na base de cálculo do
ATS as vantagens fixas: VPNI,
TIDE, GSE e PA.
A decisão, contudo, deixou
de se manifestar sobre diversos
pontos importantes, motivo
pelo qual a assessoria jurídica
irá interpor Embargos de Declaração (EDs). Após, ainda
caberá recurso aos Tribunais
Superiores (STF e STJ).

F
p

TRIBUNAL

CNJ não pode interferir nas relotações

E

m decisão monocrática, o conselheiro Fernando Batista de Mattos do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), indeferiu pedido de liminar do
Sindijus-PR, sobre a lotação e relotação de servidores do 1º grau. O pedido, realizado ainda em março
deste ano, solicitava que o Tribunal de Justiça do
Paraná (TJPR) desse publicidade aos atos de relotação dos servidores.
“Desta feita, considerando o trâmite regular do
procedimento de relotação de servidores e ausência
de paralisações injustificadas no cumprimento das
etapas previstas no Decreto Judiciário 761/2017,
a intervenção deste Conselho não se justifica. Do
mesmo modo, restou demonstrado que o Tribunal

não se furtou a conferir transparência ao processo e diálogo com as entidades de classe, razão pela
qual a alegação de falta de publicidade é desarrazoada”, diz o conselheiro na decisão. Batista também
avaliou que não cabe ao CNJ impor ao Tribunal a
realização de procedimento de relotação que atinja,
indistintamente, os servidores do 1º grau. “É preciso
assentar que a definição do alcance da movimentação depende de estudos técnicos, e perpassa pela autonomia administrativa do Tribunal”, pontuou.
O Sindijus-PR aguarda a notificação da decisão, e sua publicação para propor recurso ao
Plenário do CNJ. O processo leva o nº 000136759.2018.2.00.0000.

Geral
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Federação acredita que
apenas por meio da
democracia as entidades
sindicais podem defender
,
suas bases de forma
justa e igualitária,
assim garantir direitos e
conquistas fundamentais

C

om a proximidade do segundo
turno das eleições presidenciais
de 2018 a Federação Nacional
dos Trabalhadores do Judiciário nos
Estados (Fenajud) considera de suma
importância manifestar-se neste momento em defesa da classe trabalhadora
e contra todas as formas de ameaça às
liberdades democráticas no país.

Ciente do seu papel histórico no âmbito sindical, a Federação entende que
o fortalecimento da classe trabalhadora,
pilar do desenvolvimento nacional, é o
caminho para a construção de um país
justo, desenvolvido e democrático. Esta
defesa se faz necessária nesse momento
de garantia do exercício do estado democrático de direito duramente conquista-

5

do e reafirmado na Constituição Cidadã
de 1988 – que completou 30 anos.
A Fenajud acredita que apenas por
meio da democracia as entidades sindicais podem defender suas bases de forma
justa e igualitária, por meio de manifestações populares, e assim garantir direitos
e conquistas fundamentais. Dessa forma,
a entidade aponta que os eleitores e eleitoras devem abraçar ideias que defendam uma nação inclusiva, justa e capaz
de superar os desequilíbrios regionais.
Nessa perspectiva afirmamos nossa
posição a favor do respeito à diversidade em todos os seus aspectos (de gênero,
de livre orientação sexual, de identidade
étnica e cultural). Declaramos ainda que
somos contra o autoritarismo e a violência política na vida cotidiana. Acima de
tudo defendemos o respeito aos direitos
das classes trabalhadoras; a imediata revogação da Emenda Constitucional 95 (a
emenda do teto); a preservação das instituições sindicais; o direito à diferença; o
reconhecimento dos direitos das mulheres, negros, quilombolas e indígenas.
Por fim, a entidade afirma que permanecerá forte e atuante pelo direito à
manifestação por melhores condições de
vida e trabalho em todos os âmbitos, seja
ele Federal, Executivo ou Legislativo.

m
-ESTÁ NO AR
o
,

Fenajud e Fenajufe lançam Pesquisa de Saúde em
u
sparceria com UnB

o
a
e forma inédita, a Federação
a
Nacional dos Trabalhadores do
sJudiciário nos Estados (Fenajud) e a
Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal (Fenajufe) e
Ministério Público da União (MPU)
lançaram no dia 22, em parceria com
os seus sindicatos de base filiados, uma
Pesquisa de Saúde que deverá apontar
os riscos psicossociais no ambiente de
trabalho no judiciário. O tema do material é “Sofrimento e adoecimento no
trabalho do judiciário e MPU”.A Pesquisa Nacional de Saúde do trabalhador e trabalhadora do Poder Judiciário
e do MPU possibilitará a construção
de uma base nacional de dados que
dê suporte e formação aos sindicatos,
a fim de capacitá-los na ação conjunta
para elaboração e disputa de propostas
junto ao Conselho Nacional de Justiça
(CNJ). O conjunto de dados obtidos
com o cruzamento das informações
levantadas pelo Protocolo vão identificar as situações de assédio moral e pos-

D

s

sibilitar a construção de políticas que
permitam combater a prática abusiva,
a gestão autoritária e proporcionar um
ambiente de trabalho com mais qualidade de vida.
A Fenajud e Fenajufe farão, junto
aos sindicatos de base, um trabalho intenso de divulgação para sensibilizar a
categoria a responderem o questionário da pesquisa. O link é aberto e está
no site de todos os sindicatos filiados
pelas Federações, podendo ser acessado diretamente pelos trabalhadores
e trabalhadoras. O trabalho conjunto
tem como objetivo alcançar o máximo
possível de participantes, que atuam no
judiciário.
O coordenador de Saúde e Previdência da Fenajud, Guilherme Peres,
aponta que “a Pesquisa Nacional de
Saúde será um marco para os trabalhadores do judiciário. Ela irá identificar e
demonstrar os danos à saúde causados
pelo excesso de trabalho de forma sistemática, em todo o judiciário nacional

(estadual e federal), tudo sob o crivo
científico da Universidade de Brasília,
uma das melhores do país.”
A coordenadora da Fenajufe, Mara
Weber destacou que a pesquisa será
um marco para a garantia de uma boa
qualidade de vida para os servidores e
servidoras. “Essa foi à primeira reunião
organizativa, agora vamos trabalhar na
identidade visual e divulgação junto aos
nossos sindicatos. A pesquisa deixará
um legado pra toda a categoria. Será
criado um banco de dados sobre a categoria e a partir desses dados propor
políticas para cobrar a garantia de um
ambiente de trabalho livre de sofrimento e adoecimento que necessariamente
exige mudança no modelo de gestão do
trabalho, gestão de pessoas e de atenção
à saúde dos servidores e servidoras do
Judiciário e MPU. Estamos trabalhando
com a meta de inicio de aplicação para
outubro. Muito trabalho pela frente
mas a direção da Fenajufe está comprometida com esse trabalho”, concluiu.

O estudo será coordenador pela
professora Ana Magnólia Mendes e o
professor Emílio Faças, do Laboratório
de Psicodinâmica e Clínica do Trabalho da Universidade de Brasília (UnB).
O PROTOCOLO

O questionário vai abordar quatro eixos, sendo o primeiro, as relações de
trabalho e o modelo de gestão adotado
na unidade. Já o segundo trafega pelo
sofrimento relacionado ao trabalho,
gerado por fatores como a falta de reconhecimento, o sentimento de inutilidade entre outros. O valor do trabalho
tanto para o servidor quanto para a
instituição integram o terceiro eixo. Já
o último busca identificar os danos físicos, psicológicos e sociais causados aos
trabalhadores e trabalhadoras do judiciário. O Protocolo conta ainda com um
questionário complementar que fornecem dados para a construção do perfil
demográfico da categoria, também irá
trabalhar aspectos específicos.

Eleição
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Fernando Bodziak

Lígia Maejima

Rogério Kanayama

Sindijus-PR entrevista candidatos a
presidente do TJPR
Por um critério de igualdade, os desembargadores responderam às mesmas perguntas. As integras das entrevistas estão
disponíveis no site www.sindijuspr.org.br

A

seguir, o Sindijus-PR publica trechos das entrevistas com desembargadores
que concorrem à Presidência do Tribunal de Justiça do Paraná. Adalberto
Xisto Pereira, Fernando Bodziak, Lígia Maejima e Rogério Kanayama res-

1. O relatório Justiça em
números do CNJ aponta
que o volume de processos judiciais tem elevado a
demanda da prestação de
serviço no Judiciário. Em
contraposição, o conselho
revelou que a quantidade
de estagiários e comissionados é alta no TJPR,
diante da defasagem de
servidores efetivos. Neste
caso, o concurso público é
a forma mais eficiente de
melhorar o atendimento à
população?

Xisto Pereira
É evidente que os serviços judiciários prestados pelos servidores efetivos são de excelente
qualidade. Isso decorre principalmente da estabilidade de
que são portadores, evitando
a rotatividade, que é constante

ponderam as mesmas 5 perguntas que tratam da estrutura do Tribunal, propostas
da gestão, isonomia dos servidores e a relação com o sindicato. As integras das entrevistas podem ser encontradas no site www.sindijuspr.org.br.

entre os estagiários e, no mais
das vezes, entre os servidores
comissionados.

prescindível investir na maior
riqueza do TJ: seu capital humano.

Fernando Bodziak
A realização de concursos
públicos para a adequação da
força de trabalho - relativa
tanto a magistrados quanto a
servidores - às modernas demandas do Poder Judiciário é
e será, sempre, uma das iniciativas exigíveis do gestor para
tornar mais eficiente a Administração da Justiça.

Rogério Kanayama
O provimento de cargos mediante aprovação em concurso público contribui, entre
outras ações necessárias, para
a transparência e a efetividade da prestação jurisdicional.
Para o aperfeiçoamento dos
serviços é essencial, também,
buscar a racionalização da
distribuição dos cargos em comissão.

Lídia Maejima
O concurso público para Técnico Judiciário do 1º Grau é
extremamente necessário para
a recomposição dos quadros.
Mas, há outras medidas igualmente importantes para tornar a prestação jurisdicional
mais célere e eficiente. É im-

2. O Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) tem orientado aos tribunais para que
seja intensificada a política de priorização do 1º
grau. Servidores têm enfrentado estrutura e condições de trabalho precá-

rias, principalmente, no
interior, o que atinge diretamente a saúde desses
trabalhadores. Qual sua
proposta para aprimorar
o Foro Judicial?

ízos ao 2º grau. É preciso agir
com equilíbrio para a equação
satisfatória e obtenha ganho
em eficiência e não haja desfalques em estruturas que já
operam em níveis de excelência.

Xisto Pereira
O servidor é pessoa fundamental na prestação jurisdicional, com sua saúde diretamente influenciada pelas
condições de trabalho. O investimento em primeiro grau
deve ser prioridade, porque se
trata da porta de entrada da
Justiça, local onde o jurisdicionado é inicialmente atendido.

Lídia Maejima
A priorização do 1º Grau é imperiosa do ponto de vista da
gestão qualificada. Valorizar
servidores, adequar a estrutura, modernizar e desburocratizar os trabalhos com adoção
de novas tecnologias constituem elementos relevantes
para tornar a priorização do
1º Grau uma prática concreta.

Fernando Bodziak
Minha proposta é dar fiel
cumprimento à Resolução
219, priorizando efetivamente
o 1º grau, sem que haja preju-

Rogério Kanayama
O TJPR avançou na melhoria da estrutura do 1º Grau.
A construção e reformas de
fóruns proporcionam instala-
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ções salubres e confortáveis.
O compromisso com obras e
novas tecnologias deve prosseguir. Paralelamente, é de se
incrementar medidas ao bem-estar pessoal de magistrados
e servidores.
3. Quais são suas propostas de gestão do TJPR
durante os próximos dois
anos? Diante deste cenário, como será a relação
da administração com o
Sindijus-PR?
Xisto Pereira
Consigno inicialmente, com
muito orgulho, ter sido servidor do TJPR, exercente do
cargo de auxiliar judiciário.
Não só por isso, mas também
em respeito a todos os servidores, pretendo ter com o Sindijus-PR um diálogo franco,
transparente e voltado sempre à busca de soluções dos
problemas. As propostas de
gestão podem ser sintetizadas
na melhoria das condições de
trabalho; no fortalecimento
da Eseje, na criação de instrumentos de inteligência artificial, na criação do mecanismo
da administração itinerante.
Fernando Bodziak
Minhas propostas constam do
programa de gestão que entregarei ao Sindijus-PR. Em resumo, proponho dar melhores
condições para o incremento
da eficiência operacional do
Poder Judiciário, equalizando a capacidade da força de
trabalho e dando melhores
condições para o 1º grau sem
desestruturar o 2º grau. Meu
foco é a jurisdição, pois é ela

a atividade-fim do Poder Judiciário, além de sua missão
institucional. É necessário readequar a atividade-meio, para
que a atividade-fim seja realizada da melhor maneira.
Lídia Maejima
Assumo o compromisso de,
se eleita, manter uma administração aberta ao diálogo
franco e transparente com todas as pessoas e com todas as
entidades representantes de
classes que compõem nosso
Tribunal de Justiça – incluindo, obviamente, nossos preciosos servidores e o Sindijus-PR. As diversas propostas
que, humildemente, pretendo
implementar se apoiam sobre
três pilares: (i) valorização
de nosso capital humano; (ii)
modernização tecnológica e
desburocratização; e (iii) formação continuada e de qualidade.
Rogério Kanayama
Para dar sequência aos esforços de aprimoramento do
Foro Judicial, ao menos três
ações gerenciais - alinhadas
aos macrodesafios 2015-2020
e aos objetivos do Planejamento Estratégico 2015/2020
- devem ser priorizadas: o
aperfeiçoamento da Gestão
Administrativo-Judiciária, o
aprimoramento da Gestão Organizacional de 1º e 2º Graus
e a implementação da Gestão
de Qualidade. Busca-se, entre
outros objetivos, a reforma estrutural para que a área administrativa não se distancie dos
avanços da área judicial.
4. Sindijus-PR: Servido-

res enfrentam distorções
históricas em relação à
remuneração entre 1º e
2º graus e de tratamento, com aplicação de
processos
administrativos diferentes entre as
duas instâncias. Estas são
pautas fundamentais da
categoria para alcançar
a Isonomia no Judiciário
paranaense. Como pretende administrar estas
questões?
Xisto Pereira
Estaremos dispostos à análise
e à discussão de qualquer tema
que seja pauta do Sindijus-PR. As questões de estrutura
do quadro e da unificação do
processo administrativo disciplinar serão analisadas com
atenção. Como o quadro de
servidores é único, temos que
pensar num processo administrativo único. Como a isonomia é a base da estrutura
organizacional das carreiras,
há de se superar as dificuldades para se garantir sua implementação.
Fernando Bodziak
É evidente que quem trabalha no Sistema de Justiça, em
especial no Poder Judiciário, não admite injustiças de
qualquer espécie. Logo, não
há como admitir tratamento diferenciado para quem se
encontre em situação idêntica,
pois isso configuraria repudiável injustiça em nossa própria
instituição. Todavia, é preciso
analisar com o devido cuidado
se tais ou quais carreiras que
existem no âmbito do Poder
Judiciário do Paraná são de

fato idênticas.
Lídia Maejima
Inegavelmente, a plena isonomia no Judiciário Paranaense,
no que tange aos seus servidores, não se limita a questões
remuneratórias e de processos
administrativos diferenciados
entre os respectivos graus de
jurisdição. Nesse sentido, na
minha gestão serão extintos
quaisquer dispositivos legais
ou regulamentares que façam
ou criem, no âmbito administrativo funcional, qualquer
diferença de tratamento entre
servidores.
Rogério Kanayama
Quanto à questão remuneratória, reconhece-se que é
tema sensível e decorrente, em
grande parte, da estrutura histórica da regulamentação dos
cargos, que contempla diversidade de carreiras, algumas
com atribuições, requisitos e
forma de ingresso semelhante,
o que merece avaliação detalhada e criteriosa. Essa análise
permitirá a identificação de situações similares que tenham
tratamento distinto e que exigem alterações visando à promoção da isonomia.
5. Tramita no Congresso
Nacional a PEC 526, que
trata da democratização
do Judiciário. A proposta
estabelece eleições diretas nos tribunais com a
participação de juízes e
servidores. Qual sua posição sobre este tema?
Xisto Pereira
O debate acerca desse tema,
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atual e de extrema relevância,
é salutar para o aprimoramento das instituições democráticas. Ele deve estar na pauta de
todo gestor público responsável. A forma de participação
no processo eleitoral ainda
não encontrou solução legislativa, dada a complexidade do
tema.

Fernando Bodziak
Sempre fui e me mantenho a
favor da democratização das
eleições. Entendo que inexiste
razão para que magistrados de
1º grau não elejam o presidente e outros membros . Quanto
à participação dos servidores,
entendo que demanda análise
mais profunda, pois inexiste,
nos demais Poderes e instituições, algo semelhante.

Lídia Maejima
A meu ver, essa proposta de
emenda constitucional foi
apresentada de maneira muito aberta, delegando aos regimentos internos dos Tribunais
a efetiva delimitação da questão. De fato, remanesceriam
inconclusos muitos aspectos
cruciais, imprescindíveis para
que possamos ponderar as repercussões dessa alteração.

Rogério Kanayama
O tema será ainda objeto de
muito debate, dada a profunda modificação que traz
ao atual sistema de escolha.
Uma conclusão é certa. Há
forte reinvindicação para que
se amplie o colégio eleitoral,
seja para conferir voto a Juízes
e Servidores na escolha de todos os cargos de direção como
previsto na PEC 526.
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Água traz transtornos para servidores
em Curitiba e Piraquara

O

Sindijus-PR prepara
uma nova denúncia
ao Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) sobre
problemas de infiltração de
água em locais de trabalho de
Curitiba e Piraquara. O problema afeta o serviço diário e
coloca em risco a saúde dos
servidores.
Diretores do Sindicato foram até os locais após
servidores solicitarem ajuda. Quando chegaram na 3ª
Vara da Infância e Juventude
de Adolescentes em conflito
com a lei, em Curitiba, no
bairro Tarumã, os diretores
encontram as pessoas desviando de inúmeras goteiras.
Chama a atenção a quantidade de baldes espalhados pelo
local para evitar que a água
se acumule. “Hoje, o material
de expediente que mais solicitamos são baldes”, disse um
servidor.
Algumas salas têm carpetes que estavam encharcados
e com mau cheiro. “O forro
de madeira está infestado de
cupim e a solução provisória encontrada foi fixar sacos plásticos para impedir a
queda de sujeira do telhado”,
relata a diretora Arlete Rogoginski, que ouviu de servi-

dores que algumas pessoas já
foram picadas por cupins.
A chuva traz outros transtornos, ainda maiores. Devido às goteiras, o risco com
o piso escorregadio aumenta
e o mofo que aparece após
as chuvas. “As pessoas estão
preocupadas com a situação
e buscam evitar a todo o mo-

mento um acidente em decorrência desse problema”,
diz a diretora.
Problema parecido foi
registrado por diretores do
Sindijus-PR no Juizado Especial de Piraquara e no arquivo do Cartório Criminal,
ambientes mais atingidos.
Rachaduras nas paredes ver-

tem água em dias de chuva
forte e atrapalham o trabalho
dos servidores. No corredor,
que dá acesso ao piso superior, as poças d’água colocam
em risco quem transita pelo
local. Foram relatados pelos
servidores problemas de saúde decorrentes da umidade e
do mofo.

“São problemas que podem ser resolvidos com manutenção básica da estrutura.
Vamos solicitar urgência ao
Tribunal para sejam sanadas
as goteiras e a infiltração”,
diz a diretora do Sindijus-PR,
Carolina Nadolny que esteve
em Piraquara conversando
com os servidores.

