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MANIFESTAÇÃO
Que bom saber que a direção se 
interessa por temas variados e 
tem disposição em contribuir com 
a nossa luta sempre. Precisamos 
mesmo de toda participação possível 
para encontrarmos caminhos e 
construirmos propostas que nos 
ajudem a garantir e conquistar nossos 
direitos. Acompanho através do site 
todos as informações a nosso respeito, 
mas também gosto de acompanhar 
como anda a nossa categoria em 
outros estados. Agradeço sempre por 
me manter informada.
F.M.

SOLICITAÇÃO
O Sindicato tem alguma posição em 
relação ao deliberado pelo presidente 
do TJ-SP, o qual “defende a ideia 
de que os servidores desse Tribunal 
possam trabalhar em casa”. Acredito 
ser uma ideia viável, onde, acredito, o 
servidor renderá muito mais do que 
esperado, como vem acontecendo no 
TJ-SP. Acredito ser de conhecimento 
que  já há Lei nº 12.551/2011 que 
regulamenta essa questão, estabelece 
que não há distinção entre o trabalho 
executado no estabelecimento do 
empregador e aquele executado no 
domicílio. Assim sendo, solicito uma 
posição acerca dessa ideia.
A.C.G.

Fizemos essa discussão no IV Encontro 
de Técnicos Judiciários que aconteceu 

em agosto com o Dr. Ludimar 
Rafanhim, e cremos que seja um tema 
a ser discutido mais amplamente com 
toda categoria, pois foram levantadas 
várias questões como: Auxilio 
Alimentação, as despesas geradas no 
domicílio do servidor, isolamento da 
categoria, dentre outros. Existem vários 
pontos positivos, mas é necessário 
avaliar a proposta com muito cuidado, 
porque sabemos que a visão do TJ 
sempre é diminuir custos e aumentar a 
produção, sem a preocupação com os 
servidores!

Direção Sindijus-PR

PERGUNTA
Gostaria de saber se em nossa 
pauta consta o assunto acerca da 
continuidade dos concursos do 2º 
Grau, que ocorreram em 2013 e 
não foram homologados? Desde já 
agradeço a colaboração e disposição.
F.M.

A homologação e convocação dos 
aprovados no concurso do 2º grau 
está em nossa pauta e é um dos 
assuntos tratados com o presidente 
do TJ. Sabemos da angústia de 
vocês, e temos mantido contato 
com vários candidatos aprovados. 
E estamos envidando todos nossos 
esforços para que ocorra essa 
homologação e chamamento dos 
aprovados! Podem contar com 
nosso apoio!

Direção Sindijus-PR

VALORIZAÇÃO DO JUDICIÁRIO JÁ!

As cartas não refletem a opinião do Sindicato.

Editorial

OJudiciário é um dos três poderes do 
Estado moderno na divisão preco-
nizada por Montesquieu. Este po-

der, em tese, é instância onde a Justiça triunfa 
sobre injustiças e desigualdades. Contudo, a 
realidade não condiz com o idealizado pe-
los grandes juristas e pensadores do Estado 
Moderno. O panorama geral do Judiciário 
brasileiro é bem desfavorável aos servidores: 
a atual conjuntura política e econômica na 
maioria dos Estados está difícil.

Muitos sindicatos do país não têm con-
seguido avançar em suas pautas: vários não 
têm data-base prevista em lei, e os que pos-
suem não tem esse direito respeitado pelos 
Tribunais. Na maioria dos estados, não hou-
ve a reposição inflacionário e  quando isso 
ocorreu, o pagamento foi  em parcelas.

Presidentes dos Tribunais de todo o País 
alegam falta de recursos. Diversos Judiciá-
rios em greve, sem avanços e com punições 
(vide caso de Minas Gerais). Recentemente 
no Paraná, houve a reunião do colégio de 
Presidentes dos TJ’s, ocasião em que tam-
bém foram discutidas as questões orçamen-
tárias. Contudo, a visão dos administradores 
é a de que o atual sistema de serviço público 
(concurso, servidores estáveis, políticas sala-
riais, sistema de previdência) está falido. A 
alternativa apontada 
seria a extinção de 
todos os atuais car-
gos e a criação de 
novos, com salários 
menores, muito infe-
riores aos praticados 
na atualidade. Caso 
isto não seja possível, 
a “solução” seria a 
terceirização do nível 
médio do primeiro 
grau: informática, 

atendimento e digitação. 
Na avaliação da cúpula, o custo inicial 

de um servidor concursado hoje é de R$ 
5.045,00, sem levar em consideração os be-
nefícios conquistados ao longo da carreira. 
Com a terceirização, esse custo cairia (em 
tese) para R$ 1.800,00. Apenas o custo é con-
siderado, a qualidade no serviço prestado é 
deixada de lado. 

No Paraná a administração do Tribunal 
tem se negado reiteradamente a negociar a 
pauta financeira dos servidores, alegando 
falta de recursos. Por outro lado, a arrecada-
ção do Estado aumentou consideravelmen-
te, inclusive com informações do próprio 
Judiciário. 

A sociedade clama e exige um Judiciá-
rio livre, forte e transparente, que assegure 
os direitos mínimos e mantenha o verda-
deiro Estado Democrático de Direito con-
sagrado na Constituição Cidadã. Contudo, 
para que este ideal de Judiciário se con-
cretize, é necessário que haja valorização e 
atenção àqueles que são os responsáveis por 
manter e fazer a Justiça em seu cotidiano: 
os trabalhadores e trabalhadoras deste mes-
mo Judiciário. O momento exige união dos 
sindicatos e servidores de todo país. Juntos 
somos mais fortes. 

Palavra do Leitor
Entre em contato com a redação: conscienciaeluta@sindijuspr.com.br
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Conselho Executivo – coordenador-geral: José Roberto Pereira; secre-
tária-geral: Daieniffer Cherini Lopes; Ademir Aparecida Pinto; Andrea 
Regina Ferreira da Silva; Antonio Marcos Pacheco; Clóvis Menger; Da-
vid Machado; Esio Luis Rasch; João Ricardo Bento; Leandro Dalalibera 
Fonseca; Luiza Narducci e Orlando André Santos.

Conselho Deliberativo – Adailtom Leite dos Santos; Aires Francis-
co Dias; Adelcio Renosto; Aldo Bonatto; Adenilza Rocha de Oliveira; 
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Oliveira; Irineu Otavio Dantas Teixeira; Itacir Antunes dos Santos; Ja-
cqueline Teles de Padua; Jacqueline Arnhold da Silva; Jair Zoculotto; 
James Junior Lazarin; João Guedes da Silva; Josevaldo Moreira Alves; 
Jorge Assis Modesto Pereira da Silva; Jurandir M. Vilas Boas Junior; 
José Edilson Andrade; Laurindo Possebom Neto; Lucinei Luiz Gui-
maraes; Lizete Ramos Cancela; Luciana Brasil; Luiz Carlos Knapki; 
Luiz Carlos Lopes; Lorisete C. Strieder; Marcel Reis Pires; Marcello de 
Oliveira; Marcelo Acordi; Marco Antonio Cremonez; Marcos Jackson 
Severino; Maria Elena Machado de Paula; Maria Emilia Martins; Maria 
Madalena de Oliveira; Mario de Azevedo Ribeiro; Mary Deilor Bogoni; 
Mateus da Luz; Maria Salete Vergilio Angelo; Nadielle da Silva; Neli 
Maria Felix; Neuza Pereira de Araujo Goncalves; Natalino Aparecido 
Guiço; Nelson Francisco Vieira Junior; Neuza Pereira de Araujo Gon-
calves; Osmar Lopes da Silva Filho; Paulo Paulino Rodrigues; Pierina 
Libera Demartini Silva; Raphael Affonso Carvalho de Souza; Roberto 

Toshio Ito; Rodrigo Stürmer; Rodrigo Alves Pereira; Rafael Rezende 
Araujo; Rogério Luiz Bogoni; Romualdo Alves Pontes; Rosana do Ro-
cio F. Diniz; Rui Artur de Aguiar; Samualdo Ferreira de Melo; Sandro 
Luiz da Silva; Sebastiana de Souza Oliveira; Sérgio Renato de Araújo 
Santos; Sergio Rodrigo de Jesus; Sidnei Barbieri; Sidney Prado Lima; 
Silvana Claudia Barreiro;  Taicir Ibrahim; Tiago Rassi Valicente; Vaner 
Galli; Vanessa Romero Donaire; Vitor Angelo Fontanari; Viviane Apa-
recida de Souza e Wilson Artemio Prieto Gomez.

Conselho Fiscal – Claudinei Maia Daniel; Fernando Guterres; Gizele 
Maria Pereira Kosciuk; José Abrahão da Silva Gonçalves de Medeiros; 
Paulo Darlan Oliveira e Giovani Morais dos Santos – suplente.
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sempre é diminuir custos e aumentar a 
produção, sem a preocupação com os 
servidores!

Direção Sindijus-PR
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não foram homologados? Desde já 
agradeço a colaboração e disposição.
F.M.

A homologação e convocação dos 
aprovados no concurso do 2º grau 
está em nossa pauta e é um dos 
assuntos tratados com o presidente 
do TJ. Sabemos da angústia de 
vocês, e temos mantido contato 
com vários candidatos aprovados. 
E estamos envidando todos nossos 
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homologação e chamamento dos 
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Direção Sindijus-PR

Após a Greve dos servi-
dores, diversas reuniões 
em comissões discuti-

ram a pauta da categoria. Ainda 
em junho, antes do fim da pa-
ralisação, o Tribunal de Justiça 
(TJ) se comprometeu a debater 
pontos específicos no segundo 
semestre. Assim, até o dia 11 de 
setembro, a administração de-
veria apresentar uma proposta à 
pauta financeira dos servidores. 

Na reunião com a adminis-
tração do TJ, no dia 09, a Dire-
ção do Sindijus-PR cobrou esse 
compromisso na mesa de nego-
ciações com representantes da 
Presidência. (veja abaixo os pon-
tos discutidos)

ORÇAMENTO
Sobre os itens que envolvem 
orçamento, a administração 
apresentou um quadro pessi-
mista, mantendo as afirmações 
das dificuldades de recursos, 
alegando que o Executivo está 
repassando menos do que o pre-
visto: dos 162 milhões mês, o TJ 
tem recebido R$ 150 milhões. 
“(Com menos dinheiro) Invia-
biliza qualquer expectativa de 
comprometimento com relação 
à Isonomia, ou quaisquer outros 
pontos que necessitem de recur-
sos”, afirmam os interlocutores.
Ficou acordado que os índices 
previstos no orçamento deste 
ano, para corrigir a distorção 
salarial, serão discutidos e ava-
liados no Comitê Gestor, que 

possui todas as informações e 
conta com representantes da 
categoria.
O TJ antecipou, que diante das 
dificuldades orçamentárias, não 
há previsão para a realização de 
concurso ou  para nomeação 
dos aprovados para o 2º Grau.

PAUTAS DA GREVE
Quanto à questão dos escrivães e 
secretários dos Juizados, o dire-
tor-geral do TJ, José Alvacir Gui-
marães, afirmou que o projeto 
está pronto, aguardando decisão 
do presidente para ser encami-
nhado ao Órgão Especial.
Comissão da Meta 3, o traba-
lho foi iniciado neste mês de 
outubro, momento em que as 
considerações ao decreto 2310 
apresentadas pelo Sindijus-PR e 
Amapar serão analisadas.
Central de Mandados será agen-
dada reunião do grupo de tra-
balho e nenhuma decisão será 
tomada sem que sejam ouvidos 
os representantes dos Oficiais de 
Justiça e Técnicos cumpridores 
de mandados.
O Tribunal também se compro-
meteu a retirar as anotações das 
fichas funcionais após a com-
pensação dos dias paralisados 
durante a Greve.
Ao final da reunião, ficou acor-
dado que a reivindicação da no-
meação de um interlocutor para 
discutir todas as questões de in-
teresse da categoria, seria levada 
ao presidente. 

MELHORA
O TJ divulgou recentemente o 
Decreto nº942/2015, que se refe-
re aos novos valores de diárias a 
serem concedidas aos magistra-
dos. Chama atenção a afirma-
ção: “Considerando, finalmente, 
a sensível melhora das dotações 
orçamentárias repassadas pelo  
Executivo ao Judiciário (duo-
décimo)”. Ora, se o próprio TJ 
reconhece que houve “sensível 
melhora das condições orça-
mentárias”, então não há que se 
falar em falta de recursos. Para o 
Sindijus-PR, a afirmação cons-
tante no Decreto 942 demonstra 
que o Tribunal possui recursos 
suficientes para atender às de-
mandas dos servidores.

DIRETO AO PONTO
a) Isonomia entre o 1º e 2º 
graus: não há orçamento;
b) Adicional de qualificação: 
não há orçamento;
c) Gratificação ou adicional 
para escrivães e secretários 
dos Juizados: aguardando de-
cisão do presidente;
d) Correção e retroativo do 
auxílio-alimentação: não há 
orçamento;
e) Auxílio-alimentação para 
aposentados: não há orça-
mento;
f) Abertura de concurso para 
1º Grau e nomeação de apro-
vados: não há orçamento;
g) Recesso no final do ano : 
não discutido pelo TJ. 

Falta de orçamento impede avanço nas 
negociações

Negociação
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Comitê Gestor 
define plano de ação

OComitê Gestor do Tribu-
nal de Justiça do Paraná 

(TJ), do qual participam re-
presentantes do Sindijus-PR, 
aprovou o plano de ação que 
será apresentado ao Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ).A 
plataforma define as priorida-
des. Assim, cada objetivo tem 
aplicação individual.

“A indicação de recursos, 
por exemplo, não precisa aguar-
dar a data em que serão investi-
dos. Podemos definir o custo 
da Isonomia para um determi-
nado período e depois apontar 
data para implantação”, explica 
o diretor do Sindijus-PR Anto-
nio Marcos Pacheco.

O plano de ação tem nove 
itens, como prevê a Resolução 
194 do CNJ:

I. alinhamento ao Plano Es-
tratégico;

II. equalização da força de 
trabalho;

III. adequação orçamentária;
IV. infraestrutura e tecno-

logia;
V. governança colaborativa;
VI. diálogo social e institu-

cional;
VII. prevenção e racionali-

zação de litígios;
VIII. estudos e pesquisas;
IX. formação continuada.
“Todas as prioridades apon-

tadas serão enquadradas nesses 
critérios de atuação. Acredito 
que o plano seja eficaz e que as 
demandas aprovadas pelo Co-
mitê sejam aplicadas pelo presi-
dente”, reforça Pacheco.

Para levar o debate aos ser-
vidores, o Sindijus-PR estuda 
meios de integrar a categoria 
na discussão. Após a apresen-
tação do Plano de Ação, o Sin-
dicato vai divulgar um deta-
lhamento das ações do comitê 
para que os servidores possam 
contribuir com as discussões 
e aplicações do Plano. “É fun-
damental a participação dos 
servidores nesse momento de 
construção de propostas para 
priorizar o primeiro grau. O 
Comitê também planeja ações 
específicas para que todos 
possam ter acesso às decisões 
que serão encaminhadas ao 
presidente”, afirma Pacheco. 

Gustavo Henrique Vidal

TJ afirma que repasses menores do Governo justificam o não atendimento 
da pauta. Nomeações e concurso também são prejudicados.

Diretores do Sindijus-PR reunidos com a administração do Tribunal

Prioridades definidas serão apresentadas 
ao CNJ. Nove eixos apontam soluções que 
priorizam o 1º Grau.

1. A Criação de unidade padrão da secretaria e gabinete do juízo;
2. Resolução de gestão de Recursos Humanos a Gestão por com-
petências;
3. Incluir de forma permanente a efetiva capacitação de servidores;
4. Gerenciamento e monitoramento de custos no Poder Judiciário;
5. Implantação planejada da Isonomia Remuneratória entre ser-
vidores de 1º e 2º Graus;
6. Reestruturação do gabinete do Juízo;
7. Melhoria das condições estruturais e ambientais de trabalho 
no 1º Grau de Jurisdição;
8. Fiscalização dos repasses de duodécimos do Poder Executivo;
9. Melhor aproveitamento de estagiários de pós-graduação.

PRIORIDADES DO COMITÊ
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Sindijus-PR realiza outras três atividades para discutir com a categoria as prioridades de cada carreira

Encontros definem pautas de lutas dos 
servidores

Aprática de reunir ser-
vidores por carreiras 
vem de longa data sen-

do aplicada pelo Sindijus-PR. 
Para o sindicato, ter o posicio-
namento da base sobre as suas 
questões é determinante para a 
definição de lutas da categoria.

Para o Sindijus-PR, os en-
contros por carreiras contri-
buem para organizar a luta dos 
servidores e discutem os pro-
blemas e dificuldades específi-
cas enfrentadas no dia a dia. O 
objetivo é debater em conjunto 

com a Direção do Sindicato as 
reivindicações dos servidores e 
reunir todas as demandas para 
serem encaminhadas ao Tribu-
nal de Justiça.

Os encontros, além de apro-
ximar servidores, unificam as 
pautas dos trabalhadores em 
torno do Sindicato e mobilizam 
a categoria para manifestações e 
a construção de lutas conjuntas. 
“É fundamental a participação 
de servidores nessas ativida-
des. São eles que determinam a 
atuação e ações que o Sindijus-

-PR realiza em defesa das suas 
pautas específicas”, afirma 
Daieniffer Cherini diretora do 
Sindijus-PR.

PARTICIPE
Assim como o encontro dos 
técnicos (leia mais nesta pági-
na), realizado em agosto, o Sin-
dicato prepara outras atividade 
até o final do ano. Ao menos 
três já estão agendadas.
Nos dias 06 e 07 de novembro, o 
Sindijus-PR realiza, simultane-
amente, o 3º Encontro Estadual 

dos Analistas e o 4º Encontro Es-
tadual dos Técnicos Especializa-
dos em Infância e Juventude. Os 
eventos serão em Foz do Iguaçu 
no hotel Lanville Athénée. As 
inscrições vão até o dia 30 de 
outubro e devem ser feitas com 
a funcionária Jennifer pelo tele-
fone 41.3075.5555 ou por e-mail: 
jennifer@sindijuspr.org.br.
Já em 28 de novembro, serão reu-
nidos os escrivães e secretários de 
Juizados. A atividade ainda terá 
local e programação definida. 
Outras informações em breve. 

AGENDA 

06 de novembro
Analistas Judiciários

(área judiciária e psicossocial)

06 de novembro 
Técnicos especializados

(SAIJ)

28 de novembro
Escrivães e secretários dos 

juizados

Técnicos apontam reivindicações específicas

Durante o IV Encontro 
dos Técnicos Judiciários, 

de Secretaria e Cumpridores 
de Mandados, realizado nos 
dias 21 e 22 de agosto de 2015, 
foram apresentadas informa-
ções preocupantes sobre as 
condições de trabalho e o dia 
a dia desses servidores. 

No tocante aos técnicos de 
secretaria e técnicos judiciá-
rios, a reclamação é frequente 
do desvio de função em rela-
ção ao desempenho de ativi-
dades que seriam próprias do 
analista judiciário. A maioria 
dos técnicos possui o “perfil” 
do analista no sistema Proju-
di, desempenhando análise de 
conclusão, remessa de autos 
ao Ministério Público e carga 

de conclusão ao magistrado. 
Outra reclamação recorrente é 
no sentido de que muitos téc-
nicos exercem suas atividades 
em locais de risco, como Varas 
Criminais e Varas da Infância 
e Juventude (setor infracio-
nal), sem o devido adicional 
de risco de vida.

“O problema da falta de 
servidores nas Escrivanias é 
crônico, causando morosida-
de processual e adoecimento 
dos técnicos pela carga exces-
siva de trabalho. Isso leva ao 
acúmulo de função apontado 
por servidores no encontro”, 
afirma a diretora do Sindijus-
-PR Andrea Ferreira.

Recentemente o Tribunal 
de Justiça (TJ) abriu edital de 

relotação, mas o condicionou à 
anuência do juiz, o que inviabi-
liza que muitos servidores pos-
sam ser removidos para outras 
comarcas. “É quase impossível 
obter anuência do juiz, num 
quadro de déficit de servidores 
nas serventias”, destaca Andrea.

Neste sentido, há também 
a necessidade de revisão dos 
cálculos da Meta 3 – Decreto 
2310, para que se possa aferir 
o número exato de servidores 
necessários por Comarca.

CUMPRIDORES
Sobre os técnicos cumprido-
res de mandados, a falta de 
estabilidade real na função 
gera problemas devido à inse-
gurança jurídica. Os técnicos 

Propostas

Pâmela Mendes Leony

cumpridores não recebem 
gratificação por atividade ex-
terna e pela sua atuação do 
Plantão Judiciário.  
Em geral, as más condições 
no ambiente de trabalho, a 
pressão exercida sobre os ser-
vidores e o volume excessivo 
de expedientes a serem enca-
minhados, são reclamações 
constantes dos servidores.
Todas as demandas aprovadas 
(ver a seguir) pelos servidores 
serão encaminhadas ao TJ. 
“Desses encontros, são defi-
nidas pautas específicas para 
serem negociadas com a ad-
ministração.

PROPOSTAS
1. Elaborar descritivo da fun-
ção de cada técnico, levando 
em conta suas especificidades;
2. Implantação de adicional de 
risco de vida para os técnicos 
que exercem suas atividades 
em Varas Criminais, Juizados 
Especiais Criminais e Varas da 
Infância e Juventude – Setor 
Infracional;
3. Realização de Concurso Pú-
blico para suprir o grande défi-
cit de servidores nas Serventias;
4. Relotação com critérios ob-

jetivos, sem a necessidade de 
anuência do juiz;
5. Concurso de remoção per-
manente;
6. Concurso Público para no-
vas contratações;
7. Revisão da Meta 3 – De-
creto 2310, com cálculo real 
de servidores por Comarcas e 
Cartórios;
8. Providências em relação ao 
desvio de função, pois muitos 
técnicos exercem suas ativida-
des em gabinetes de magistra-
dos, sem que suas vagas sejam 
ocupadas nas Secretarias;
9. Regulamentação do Adicio-
nal de Qualificação;
10. Proporcionar condições er-
gonômicas corretas para reali-
zação do trabalho nos cartórios 
e secretarias.

PRIORIDADES DOS 
TÉCNICOS CUMPRIDORES 
DE MANDADOS
1. Estabilidade real na função;
2. Gratificação por atividade 
externa;
3. Período de carência de 10 
dias para carga de mandados, 
antes do servidor tirar férias;
4. Gratificação por atuação 
em Plantão Judiciário. 
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Greves marcam o Judiciário em 2015

Oano de 2015 está sen-
do marcado por mo-
vimentos grevistas no 

Judiciário de todo o país. No 
primeiro semestre, acontece-
ram greves  de uma forma não 
vista há anos.

A luta começou a crescer 
no mês de abril, ganhando 

adesão e se fortalecendo com 
mobilizações nos locais de 
trabalho. A disseminação das 
paralisações evidencia a falta 
de respeito e de preocupação 
com a causa dos servidores 
da Justiça brasileira. Melhores 
condições de trabalho é uma 
das principais reivindicações 

de todos os servidores, pois 
são fundamentais para o exer-
cício da função.

A maioria das paralisações 
reivindica reajuste salarial, 
melhores condições de traba-
lho, plano de carreira e garan-
tia dos direitos já conquista-
dos. Já realizaram ou realizam 

Justiça

Os servidores da Justiça 
de 1ª Instância de Minas 

Gerais, representados pelo 
Serjusmig, estão enfrentando 
a tentativa da atual Adminis-
tração do TJ-MG de impedir 
o exercício de direitos consa-
grados na Constituição Fede-
ral: o da Liberdade de Expres-
são e o do exercício da greve.

O Tribunal está proces-
sando o sindicato, dirigen-
tes sindicais e servidores em 
virtude da campanha salarial 
promovida, além da negativa 

da concessão da recomposi-
ção salarial dos trabalhado-
res, relativa ao ano de 2015.

O Ato Público do dia 05 
de outubro defende a Liber-
dade de Expressão, o Direi-
to de Greve, a Revisão Geral 
Salarial Anual e contra todas 
as condutas antissindicais 
praticadas pela atual admi-
nistração do TJ mineiro, que 
criminaliza o movimento 
sindical, e com isso pode tor-
nar-se precedente perigoso 
para a própria subsistência 

do movimento dos trabalha-
dores. 

O Sindijus-PR é solidário 
aos colegas mineiros e mani-
festa apoio incondicional aos 
servidores que estão sendo 
impedidos de exercer a sua 
liberdade de expressão, e a 
defesa de seus direitos.

Segundo o coordenador-
-geral do Sindijus-PR, José 
Roberto Pereira, “as mobili-
zações fortes a favor da valori-
zação dos servidores, ajudam 
também a melhorar a presta-

ção de serviço à sociedade. A 
liberdade de expressão é um 
direito assegurado na nos-
sa Constituição e tem que 
ser respeitado, assim como a 
luta por melhores condições 
de trabalho é legítima e não 
pode ser criminalizada”.

CASO SERJUSMIG
O Tribunal de Justiça do Es-
tado de Minas Gerais (TJ-
-MG) está processando o 
Sindicato mineiro por conta 
da sua campanha e por ter 

reproduzido as afirmações 
publicadas pela Revista Épo-
ca.
Além disso, outros servido-
res que utilizaram a imagem 
da campanha salarial em 
redes sociais também estão 
sendo processados. Uma das 
determinações do processo é 
que, caso a arte da campanha 
seja reproduzida em outros 
meios de comunicação, o 
sindicato e sua presidente se-
rão obrigados a pagar multa 
diária de R$ 10 mil. 

Servidores mineiros vão às ruas em defesa da liberdade de 
expressão e do Direito de Greve

Sindijus-PR realiza outras três atividades para discutir com a categoria as prioridades de cada carreira

Encontros definem pautas de lutas dos 
servidores

Propostas

Paralisações aconteceram em pelo menos 20 estados. 
Melhores condições de trabalho unificam a luta dos 
servidores.

em 2015 movimento grevista 
os seguintes Estados: Paraná, 
Santa Catarina, Rio Grande 
do Sul, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, Amapá, Pará, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, 
São Paulo, Maranhão, Ceará, 
Pernambuco, Rio Grande do 
Norte, Piauí, Tocantins, Dis-
trito Federal, Bahia, Goiás e 
Rondônia.

No período da greve, mui-
tos servidores sofreram forte 
assédio por parte da adminis-
tração dos tribunais. O recado 
dos servidores é bem claro: 
“não iremos aceitar pressão 
dos Tribunais, não aceitare-
mos a retirada dos nossos di-
reitos”.

A categoria continuará 
unida garantindo seus direitos 
e lutando por novas conquis-
tas. O Sindijus-PR apóia todos 

os trabalhadores que paralisa-
ram suas atividades em defesa 
das suas reivindicações. “De-
fendemos o direito à greve, 
pois é uma conquista da classe 
trabalhadora, e porque muitas 
vezes é o único recurso a ser 
utilizado diante da indiferen-
ça do empregador”, disse o co-
ordenador-geral do Sindicato, 
José Roberto Pereira.

Para Pereira, “muitas das 
lutas se identificam com as 
nossas causas, como Plano de 
Carreira, valorização do ser-
vidor e melhores condições 
de trabalho. É importante que 
os servidores recebam todo o 
apoio possível da sociedade. 
Precisamos conscientizar a 
todos sobre as precárias con-
dições do Poder Judiciário 
Brasileiro”, completou José 
Roberto. 

Pâmela Mendes Leony

Tribunal tem ameaçado e punido servidores que compartilham de opiniões contrárias ao Judiciário
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Sindijus-PR presente na 
revisão do Decreto 2310

Assembleia

Em negociação com TJ, servidores 
decidem manter Estado de Greve

AAssembleia Geral dos 
servidores no dia 11 
de setembro, em Cas-

cavel, decidiu manter o Estado 
de Greve da categoria. A deci-
são é uma resposta às negocia-

Gustavo Henrique Vidal

Após avaliação das reuniões com o Tribunal, categoria definiu como insuficientes os avanços na pauta financeira

ções com o Tribunal de Justiça 
(TJ), que se comprometeu em 
apresentar propostas à pauta 
financeira dos servidores no 
segundo semestre. A catego-
ria também cobra da admi-
nistração o compromisso do 
presidente Paulo Vasconcelos 
com as reivindicações, assu-
mido nas mesas de negociação 
durante a Greve nos meses de 
maio e junho.

“O compromisso do Tri-
bunal com as nossas pautas 
foi um dos pontos avaliados 
para o encerramento da pa-
ralisação. Esperamos agora  
propostas concretas às nossas 

reivindicações”, afirma José 
Roberto Pereira, coordena-
dor-geral do Sindijus-PR. 
Ele não descarta uma nova 
paralisação da categoria. “Os 
servidores podem decidir por 
uma nova greve caso as ne-
gociações não avancem até o 
final do ano”, destaca.

Os servidores também 
decidiram que o Sindijus-PR 
deve manter a mobilização 
percorrendo as comarcas do 
interior e os locais de traba-
lho da Capital. “Vamos usar 
os Coletivos Regionais para 
informar e manter a categoria 
unida”, diz José Roberto.

CONTAS APROVADAS
A Direção do Sindijus-PR re-
alizou, também em Cascavel, 
a Assembleia Ordinária, pre-
vista pelo estatuto do Sindi-
cato para analisar, exclusiva-
mente, a Prestação de Contas  
de 2014 (planilha 1).
No mesmo momento foram 
apresentados os relatórios de 
Gastos da Greve de maio e ju-
nho (planilha 2).
Com parecer favorável do 
Conselho Fiscal, as duas pres-
tações foram aprovadas por 
unanimidade. Veja nos qua-
dros as planilhas aprovadas 
pelos servidores. 
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Sindijus-PR presente na 
revisão do Decreto 2310

RADAR

 TJ RECONHECE RETROATIVOS 
SALARIAIS DOS APOSENTADOS 
E PENSIONISTAS DO 
EXTRAJUDICIAL
A 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça reconheceu 
o direito dos aposentados e pensionistas do Foro 
Extrajudicial, filiados ao Sindijus no momento do ingresso 
com a ação (em outubro de 2013),ao retroativo dos 
reajustes salariais. A mesma ação já havia recebido decisão 
parcialmente favorável na 3º Vara da Fazenda Pública.
O processo leva o nº 0007233-64.2013.8.16.0004.
Com recursos propostos pelo Estado, pela 
Paranaprevidência e Sindijus-PR, após a decisão do 
juiz Roger Oliveira, os desembargadores da 6ª.Câmara 
decidiram, na última terça-feira (22), por unanimidade, 
acolher o recurso do Sindicato no sentido de que os 
serventuários que ingressaram no sistema previdenciário 
estadual antes de 21 novembro de 1994, embora não 
tivessem os requisitos para a aposentadoria até a EC 20/98, 
devem ser contemplados pela ação.
O prazo quinquenal para o ressarcimento vai retroagir 
a partir da data do pedido administrativo do Sindicato, 
realizado em 2011, abrangendo todas as perdas salariais, as 
quais iniciaram em janeiro de 2007. Da decisão ainda cabe 
recurso. 

  SAS
O diretor do Sindijus-PR, Antonio Marcos Pacheco 
conversou com a Direção-Geral do Tribunal de Justiça (TJ) 
sobre o restabelecimento do Sistema de Atendimento à 
Saúde (SAS).
Há dois meses o Sindicato faz campanha de 
recadastramento para aposentados e pensionistas, que 
utilizavam o Sistema até dezembro de 2014, quando 
o Governo do Estado suspendeu o convênio. Muitos 
servidores ainda não enviaram os requerimentos ao 
Sindijus-PR. Por este motivo, a direção solicitou à 
administração do TJ que proceda à regularização do 
SAS, com os cadastros que o Sindicato entregou até o 
momento, deixando em aberto a possibilidade de novos 
recadastramentos, já que se busca a normalização completa 
do Sistema.

 ENQUETE ADICIONAL DE 
QUALIFICAÇÃO
O Sindijus-PR já recebeu mais de 200 informações sobre a 
titulação dos servidores. O Sindicato continua aguardando 
que todos encaminhem para o  e-mail conscienciaeluta@
sindijuspr.org.br, com o título “Informações Escolaridade”. 
O e-mail deve trazer informações sobre a titulação, bem 
como a respectiva pós-graduação (para os que possuírem) 
– especialização, mestrado ou doutorado.
Essa pesquisa com a categoria busca levantar informações 
a respeito dos servidores que têm graduação, pós-
graduação, especialização, mestrado e doutorado, para 
fins de reforçar o pedido da regulamentação imediata do 
adicional de qualificação.

No dia 01 de outubro,  
atendendo aos vários 
pedidos do Sindijus-PR, 

o Tribunal de Justiça (TJ) realizou 
a primeira reunião do grupo de 
trabalho que discutirá o Decreto 
Judiciário nº 2310/2014 – Meta 3.

Participaram da reunião, 
representando o Sindicato, os 
diretores Andrea Regina Ferrei-
ra da Silva e Leandro Dalalibera 
Fonseca. O encontro teve tam-
bém a presença dos seguintes 
membros: os juízes auxiliares da 
Presidência Alexandre Gomes 
Gonçalves e Irajá Pigatto Ribei-
ro; Horácio Ribas Teixeira da 
Corregedoria-Geral da Justiça; 
representando a Amapar, Mar-
cel Luiz Hoffmann; e Patricia 

Elache Gonçalves dos Reis, re-
presentando a Anjud.

O Dr. Alexandre, presidente 
da comissão, abriu os trabalhos 
enfatizando a necessidade de 
alterar-se a fórmula do Anexo 1 
do Decreto 2310, cujos resulta-
dos não se mostraram satisfató-
rios, além de contraditórios com 
os números obtidos pela Corre-
gedoria Geral da Justiça.

Foi consenso entre todos os 
integrantes da Comissão a neces-
sidade de alteração de outros arti-
gos do Decreto, que não atendem 
à necessidade real das serventias 
de todo estado. O juiz auxiliar 
da presidência enfatizou que não 
existe nenhuma restrição por 
parte do Presidente, Paulo Ro-

Em negociação com TJ, servidores 
decidem manter Estado de Greve

Diretores defenderam a necessidade de uma ampla reformulação

Arquivo Sindijus-PR

berto Vasconcelos, para a reali-
zação dos trabalhos da Comissão.

Os diretores Andréa Ferreira 
e Leandro Fonseca defenderam 
a necessidade de uma ampla e ir-
restrita revisão do Decreto 2310, 
para que os servidores não sejam 
prejudicados com as metas im-
postas e nem sobrecarregados 
com carga excessiva de traba-
lho. Para tanto, faz-se necessário 
uma divisão equitativa de servi-
dores, contemplando as especi-
ficidades de cada cartório, como 
número de processos ativos e 
passivos, competência e; no caso 
dos Oficiais de Justiça e Técnicos 
Cumpridores de Mandado, a ex-
tensão territorial, área urbana ou 
rural e entrância.

Ao final, o Dr. Alexandre 
concedeu o prazo de 30 dias para 
que Sindijus-PR, Anjud e Ama-
par apresentem suas propostas 
de revisão da Meta 3. Tais pro-
postas serão discutidas entre as 
entidades e passarão pelo crivo da 
Corregedoria e do DGRH, antes 
de serem submetidas à aprovação 
do Presidente. 

Diretores do Sindijus-PR es-
tiverem em Florianópolis 

nos dias 23, 24 e 25 de setembro 
onde acompanharam o 3º Se-
minário Unificado de Imprensa 
Sindical. A atividade é voltada a 
discutir o foco da imprensa sin-
dical na formação da opinião 
pública, enfrentando a mídia 
comercial que apresenta apenas 
o lado que lhe interessa.

Ao longo dos três dias, os 
diretores presenciaram debates 
sobre a atuação de sindicatos 
em defesa da pluralidade das 
informações e novos métodos 
de comunicação.

Apresentada por jornalistas 

sindicais e dirigentes, as pales-
tras aprofundaram a necessida-
de da união entre os sindicatos e 
o compartilhamento de suas lu-
tas nacionalmente. “É importan-
te estabelecer uma política de co-
municação sindical e essa troca 
de experiência é decisiva para a 
unificação. Nós, do Sindijus-PR, 
não lutamos sozinhos, nossas 
pautas e lutas são de interesse de 
toda a sociedade e só consegui-
remos disputar a opinião da po-
pulação com o apoio dos demais 
sindicatos, divulgando nossas 
reivindicações. Isso se chama so-
lidariedade de classe”, afirma o 
diretor Leandro Fonseca.

Para 2016, o Sindijus-PR 
apontou o Paraná como possível 
organizador do 4º seminário. “O 
Sindicato vai reunir outras enti-
dades para preparar um grande 
evento. Queremos criar uma 
rede de sindicatos unificados que 
dêem voz a todas as lutas dos tra-
balhadores”, destaca Leandro.

JORNALISTAS SINDICAIS
Paralelamente ao seminário, 
jornalistas sindicais se reuni-
ram para discutir o modelo 
de comunicação aplicada em 
sindicatos. Cerca de 40 jor-
nalistas debateram questões 
trabalhistas e de atuação. 

Sindijus-PR participa de 
Seminário de Imprensa Sindical

FORMAÇÃO
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No mês de setembro, o 
Sindijus-PR iniciou 
a implantação dos 

Coletivos Regionais, instân-
cias colaborativas da Entida-
de, com caráter consultivo. O 
objetivo do Sindicato é criar 
um espaço de discussão com 
os servidores para analisar os 
temas pertinentes à pauta de 
reivindicações da categoria, 
analisando o encaminhamen-
to das negociações com o Tri-
bunal de Justiça (TJ).

Os grupos  devem apresen-
tar propostas de atuação sin-
dical, servindo como canal de 
aproximação dos servidores 
com as demais instâncias da 
Entidade, e como um fórum 

Coletivos Regionais como 
ferramenta de mobilização

AGENDA
Prática é adotada 
por outros 
sindicatos para 
integrar as pautas 
dos servidores e 
manter contato 
direto com a base 

Coletivos Regionais e diretores responsáveis

 09 DE OUTUBRO
Reunião às 14 horas do 
Comitê Gestor

 12 DE OUTUBRO
Nossa Senhora Aparecida 

 19 DE OUTUBRO
Dia da Luta dos 
Trabalhadores do 
Judiciário Paranaense

 28 DE OUTUBRO
Dia do Funcionário Público

 02 DE NOVEMBRO
Finados

 06 DE NOVEMBRO
3º Encontro Estadual dos 
Analistas 

 06 DE NOVEMBRO
4º Encontro Estadual dos 
Técnicos Especializados 
em Infância e Juventude

de debate das questões ligadas 
às condições de  trabalho de 
todos servidores do Judiciário.

Nos Coletivos, serão deba-
tidas questões que interferem 
na vida dos trabalhadores, 
dentro e fora do local de ati-
vidade, fortalecendo assim a 

organização por Comarca, e 
sendo ao mesmo tempo um 
canal de comunicação direta 
entre a direção e a base.

Qualquer servidor lotado 
em uma das Comarcas que 
compõe a Região pode parti-
cipar do Coletivo, auxiliando 

assim na construção de cami-
nhos que nos levem à conquis-
ta da nossa pauta de reivindi-
cações.

Os interessados em parti-
cipar dos Coletivos devem en-
viar seus dados para o e-mail: 
andrea@sindijuspr.org.br. 

1) Londrina: Porecatu, Bela Vista do Paraíso, Primeiro 
de Maio, Sertanópolis, Cornélio Procópio, Uraí, Cambé, 
Rolândia, Ibiporã, Arapongas, Assaí, Apucarana, 
Marilândia do Sul, Faxinal, Ortigueira, Grandes Rios, 
Congonhinhas, São Jerônimo da Serra e Nova Fátima.
Diretor Responsável: João Ricardo Bento 

2) Umuarama: Nova Londrina, Loanda, Santa Isabel 
do Ivaí, Icaraíma, Cidade Gaúcha, Cianorte, Cruzeiro 
do Oeste, Xambrê, Altônia, Pérola, Guaíra, Terra Roxa, 
Iporã, Alto Piqueri e Goioerê.
Diretor Responsável: Doriam Damaceno e Fábio 
Shinohara

3) Maringá: Terra Rica,Paranavaí, Alto Paraná, 
Paranacity, Colorado, Centenário do Sul, Jaguapitã, 
Santa Fé, Nova Esperança, Paraíso do Norte, 
Mandaguaçu, Astorga, Sarandi, Mandaguari, Jandaia 
do Sul, Marialva, Terra Boa, Engenheiro Beltrão, 
Peabirú, Campo Mourão, Barbosa Ferraz e São João 
do Ivaí.
Diretor Responsável: Jacqueline Teles de Pádua

4) Foz do Iguaçu: Medianeira, Matelândia, Santa 
Helena e São Miguel do Iguaçu.
 Diretor Responsável: Lorisete Clara Strider

5) Curitiba (Região Metropolitana e Litoral): Curitiba, 
Araucária, São José dos Pinhais, Colombo, Pinhais, 
Piraquara, Fazenda Rio Grande, Almirante Tamandaré, 
Campo Largo, Campina Grande do Sul, Rio Branco do 
Sul, Cerro Azul, Bocaiúva do Sul, Paranaguá, Antonina, 
Morretes, Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba.
Diretor Responsável: Andréa Ferreira e Raphael 
Affonso Carvalho

6) Ponta Grossa: União da Vitória, Mallet, São Mateus 
do Sul, Rio Negro, Lapa, São João do Triunfo, Rebouças, 
Irati, Teixeira Soares, Palmeira, Imbituva, Ipiranga, 
Reserva, Tibagi, Castro, Piraí do Sul, Telêmaco Borba, 
Jaguariaíva e Sengés.
Diretor Responsável: Hassan Paracat

7) Guarapuava: Laranjeiras do Sul, Pinhão, 
Prudentópolis, Cantagalo, Palmital, Pitanga, Iretama, 

Manoel Ribas, Cândido de Abreu e Ivaiporã.
Diretor Responsável: a definir

8) Francisco Beltrão: Palmas, Clevelândia, Pato Branco, 
Coronel Vivida, Chopinzinho, Mangueirinha, São João, 
Dois Vizinhos, Marmeleiro, Barracão, Santo Antonio 
do Sudoeste, Ampere, Salto do Lontra e Realeza.
Diretor Responsável: Orlando André Santos

9) Cascavel: Capanema, Capitão Leônidas Marques, 
Catanduvas, Quedas do Iguaçu, Guaraniaçu, Toledo, 
Corbélia, Campina da Lagoa, Ubiratã, Mamborê, Nova 
Aurora, Assis Chateaubriand, Formosa do Oeste, 
Marechal Cândido Rondon e Palotina.
 Diretor Responsável: Nadielle da Silva

10) Jacarezinho: Cambará, Santo Antonio da Platina, 
Andirá, Santa Mariana, Ribeirão do Pinhal, Carlópolis, 
Bandeirantes, Ribeirão Claro, Joaquim Távora, 
Siqueira Campos, Wenceslau Braz, Tomazina Arapoti, 
Ibaiti e Curiúva.
Diretor Responsável: Paulo Paulino


