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DÚVIDA
Preciso saber em relação ao Recesso 
Forense: quanto ao calendário ou 
decreto do recesso deste ano?
C.F.C,

A resolução determinará a suspensão 
do expediente e dos prazos no período 
de 20 de dezembro de 2015 a 06 de 
janeiro de 2016. Para efeito do Plantão 
Judiciário, os prazos também estão 
suspensos no dia 19 de dezembro 
(sábado), feriado da Emancipação 
Política do estado.
Mesmo com o retorno dos servidores 
às atividades no dia 07 (quinta-feira), o 
TJ vai manter a suspensão dos prazos 
processuais, audiências, intimações, 
sentenças e publicações no Diário até 
o dia 20 de janeiro.
Durante o recesso, o TJ funcionará em 
sistema de plantão no período das 12 
às 19 horas, em dias úteis, atendendo 
apenas atos urgentes (réu preso, 
prisões, medidas cautelares ou de 
caráter protetivo).
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Em 2016, os servidores vão lutar para que 
o TJPR  adote uma postura mais flexível 
em relação à  pauta financeira da catego-
ria. No início do ano, durante as negocia-
ções, a Administração sempre alegou a 
dificuldade orçamentária, postergando a 
discussão das questões que envolviam re-
cursos para o segundo semestre.  Se por 
um lado é fato que houve repasses meno-
res feitos pelo Executivo, também é verda-
de que a arrecadação do Estado aumentou 
consideravelmente (entre 10 e 15% em re-
lação ao ano passado).

A partir de agosto, o Sindijus-PR alertou 
ao TJ sobre o crescimento da receita.  A 
tão propalada crise passou longe do Para-
ná. Se existem recursos financeiros pelo 
aumento da Receita, o repasse ao Tribunal 
é assegurado em lei, os Poderes são inde-
pendentes, então qual o motivo da Ad-
ministração se recusar a discutir a pauta 
financeira da Categoria? 

Segundo a Assessoria Econômica do 
Sindijus-PR, “se assumirmos que a recei-
ta crescerá 15% e a liberação de recursos 
para o TJ suba um pouco e termine o 
ano com 10%, o repasse para 
o TJ será de apenas 8,8%, 
ficando muito distante 
dos 9,5% previstos em 
lei. Em valores, o TJ 
deixará de receber R$ 
172 milhões”.

O que os servidores 
querem saber é porque o 
TJ não cobra do Executivo 
os valores corretos do repasse. 

Em 2014 houve previsão orçamentária de  
índices  para correção da distorção sala-
rial histórica entre o primeiro e segundo 
grau. Também em julho de 2014 houve 
uma decisão do colendo Órgão Especial, 
determinando o ajuste nas tabelas de ven-
cimentos.

O Comitê de gestão estratégica e orça-
mentária, atendendo a determinação do 
Conselho Nacional de Justiça elaborou 
um plano de ação priorizando o primeiro 
grau.

Diante da atual conjuntura, não há crise 
econômica no Paraná, os recursos estão 
disponíveis; há previsão orçamentária; 
existe determinação do CNJ para im-
plantação do adicional de qualificação e 
também a recomendação para correção 
da distorção salarial; há decisão do Órgão 
Especial; o Comitê gestor está cumprindo 
o seu papel,  o que falta para que a Ad-
ministração atenda as reivindicações da 
categoria? Seria uma questão de vontade 
política? Com a palavra a Presidência do 
Tribunal.
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Se por um lado a atual admi-
nistração do Tribunal de Jus-
tiça do Paraná (TJPR) insti-
tuiu comissões para tratar 
das questões não financeiras 
da categoria (Meta 3, Comi-
tê Gestor, PAD, Central de 
Mandados, Comissão para 
restabelecimento do SAS, 
etc) por outro, as questões 
que envolvem orçamento 
não foram sequer discutidas, 

Negociações da Pauta Financeira não avançam
TJPR insiste em argumentar que não há recursos disponíveis

O Sindijus-PR, manteve con-
tato com o Departamento 
de Gestão de Recursos Hu-
manos (DGRH) do tribunal 
de Justiça (TJPR) para saber 
o andamento do processo 
de relotação. A informação 
repassada foi que os pedi-
dos foram encaminhados ao 
Conselho da Magistratura. 
De posse desta informação, 
o Sindijus-PR protocolou pe-
dido para que esses processos 
sejam analisados ainda em 

Relotações são encaminhadas ao Conselho da Magistratura

(Arquivo Sindijus-PR)

conforme havia sido acor-
dado na Mesa de Negocia-
ções da Greve. 

A justificativa dada pela 
cúpula do TJ é a mesma de 
sempre: faltam recursos de-
vido aos repasses à menor 
por parte do Governo do 
Estado. Contudo, segundo 
estimativas da Assessoria 
Econômica do Sindijus-PR , 

o repasse ao TJ terá que au-
mentar 90% em dezembro, 
ou seja, o Tribunal deveria 
receber R$ 412 milhões, con-
tra os R$ 217 milhões repas-
sados em dezembro de 2014. 
(ver nota Orçamento do Es-
tado em 2015)

Outro forte indício de que 
há recursos disponíveis, foi a 
recente decisão da presidên-

cia de encaminhar à Assem-
bleia Legislativa do Paraná 
(Alep) o projeto de lei que 
cria a despesa aproximada de 
8 milhões/ano, com vistas à 
implantação de auxílio-saú-
de aos ocupantes de cargo 
em comissão.

O que se espera agora é di-
álogo e maior flexibilidade 
por parte dos gestores orça-

mentários do TJPR, para 
que as demandas da ca-
tegoria possam ao menos 
ser discutidas. Há questões 
urgentes, como atualiza-
ção do auxilio alimentação, 
progressões já vencidas há 
meses, atualização do pró-
prio auxílio saúde e outras 
previstas no orçamento de 
2015, que precisam de en-
caminhamento.

2015 pelo Conselho. O nú-
mero do protocolo é 71165-
12.2015.8.16.6000.

Segundo informações do 
Departamento, os nomes 
constantes na lista que foi 
encaminhada ao Conselho 
da Magistratura não podem 
ser divulgados neste mo-
mento, por questões de li-
sura do processo. Caberá ao 
próprio Conselho divulgar 
o resultado quando todo o 
procedimento for finalizado.

Um grupo de servidores teve 
as inscrições indeferidas de 
forma sumária, por não pre-
encher o requisito de pelo 
menos 2 anos de nomeação 
no cargo ou de permanência 
na última lotação. Já o ou-
tro grupo possui problemas 
com Processo Administrativo 
Disciplinar (PAD), e também 
não terá a relotação deferida. 
E por fim, o último grupo 
terá as inscrições analisadas 
em uma segunda etapa, onde 
o interesse público pode so-

brepor casos de falta de anu-
ência, ou outras incompati-
bilidades com as regras do 
edital.

A Direção do Sindicato le-
vou ao conhecimento da 
Administração a angústia de 
muitos servidores em relação 
ao atraso na finalização do 
processo, sendo que muitos 
têm buscado a orientação do 
Sindijus-PR trazendo argu-
mentos importantes, como a 
necessidade da matrícula de 

filhos em escolas nas cida-
des  destino, possibilidade 
de ficarem próximo a seus 
cônjuges, necessidade de 
providências quanto à mo-
radia na futura Comarca, 
etc. 

.O Sindijus-PR continuará 
em contato com o Tribunal 
de Justiça, buscando infor-
mações acerca do Processo 
de Relotações, mantendo os 
servidores informados.
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Durante a reunião do Comitê 
Gestor Regional e Comitê 

Orçamentário da Corte, foi de-
batida a decisão da presidência 
do Tribunal de Justiça (TJPR) de 
encaminhar à Assembleia Legis-
lativa do Paraná (Alep) o projeto 
de lei que cria a despesa apro-
ximada de 8 milhões/ano, com 
vistas à implantação de auxílio-
-saúde aos ocupantes de cargo 
em comissão.

O Sindijus-PR ressalta que não 
se questiona aqui o direito cons-
titucional dos servidores comis-
sionados em ter concedido o au-
xílio-saúde, mas sim, a flagrante 
contradição da Administração 
que, por um lado se nega reite-
radamente a discutir a pauta de 
reivindicações dos servidores, 
alegando dificuldades orçamen-
tárias, e por outro, cria um novo 
gasto com impacto milionário 
sobre este mesmo Orçamento, 
tido como “apertado” pelo dis-
curso oficial da Cúpula Diretiva.

Para o Sindicato, soma-se a isto o 
fato de que tal decisão pode co-
locar em risco projetos do pró-
prio Comitê Gestor, relativos à 
priorização do primeiro grau de 
jurisdição. Tais projetos já foram 
inclusive comunicados ao Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ).

Durante a reunião, ocorreu um 

amplo debate, pois o Comitê está 
trabalhando no sentido de cons-
truir projetos que irão impactar 
financeiramente no orçamento 
do TJ. Porém, a direção do Sin-
dijus-PR espera que tal decisão 
não venha a interferir negativa-
mente nos referidos projetos.

A postura contraditória adotada 
pela Presidência do Tribunal, 
que afirma não possuir recursos 
para atender à pauta financeira 
da categoria (atualização do au-
xilio alimentação – que também 
atinge os comissionados, pro-
gressões já vencidas há meses, 
atualização do próprio auxilio 
saúde e outras previstas no or-
çamento de 2015 – todas exclu-
sivamente voltadas para a valo-
rização do primeiro grau), e por 
outro lado reajusta valores de 
diárias a magistrados, ou mes-
mo envia projeto para beneficiar 
comissionados à Alep, isso causa 
perplexidade nos servidores.

Os trabalhadores do Judiciário 
têm o direito de saber qual é a real 
situação das finanças da Corte, e 
por qual motivo a Administração 
alega  dificuldades orçamentá-
rias, que não se confirmam pelos 
dados obtidos em estudos eco-
nômicos, e muito menos pelos 
próprios atos discricionários pra-
ticados pela Presidência.

Propostas

Comitê Gestor debate contradições em relação  
a situação financeira do Tribunal

Gestão Orçamentária do TJ pode 
colocar em risco a priorização  
do 1º grau de Jurisdição

Grupo de trabalho para implantação 
da Central de Mandados faz sua 
primeira reunião

A Comissão de Estudos 
para Aperfeiçoamento do 

Processo Administrativo Dis-
ciplinar (PAD) de 1º Grau de 
Jurisdição realizou sua última 
reunião no início deste mês. Os 
integrantes do grupo de traba-
lho concluíram que o objeto da 
Comissão teria que se restrin-
gir, neste momento, à alteração 
do artigo 182 da Lei Estadual 
nº 16.024/2008. Essa compre-
ensão se deu em virtude de não 
haver tempo hábil para todas as 
mudanças sugeridas, neste ano.

No entanto, um importante pas-
so foi dado para que se respeitas-
se o Princípio Acusatório, onde a 
mesma autoridade que denuncia 
o servidor não venha a julgá-
-lo, uma vez que essa é a maior 
preocupação dos servidores. O 
diretor do Sindijus-PR, David 
Machado, disse que vem conver-
sando com servidores a respeito 
da alteração proposta, ser restrita 
ao processo sobre a presidência 
do Juiz de Direito, e que tem 
ouvido de uma parte da catego-
ria que “a modificação não vai 
alterar muito o quadro, porém 
outros entendem que a modifi-
cação será importante, pois re-
presenta um primeiro passo, um 
avanço numa questão que até 
agora era considerada imutável”.

Um ponto que merece destaque 
nesse trabalho é a sugestão de que 
seja instalada uma nova Comis-
são, com representação dos inte-
ressados para dar continuidade 
aos estudos de aperfeiçoamento 
do processo administrativo disci-
plinar, com o objetivo de adequar 
o procedimento à realidade do 
Judiciário paranaense. Segundo o 
Desembargador Domingos Per-
fetto, presidente da Comissão, o 
relatório final foi entregue no dia 
09 de dezembro pelos integrantes 
da comissão ao presidente que irá 
analisar as propostas.

Comissão do PAD 
conclui estudos 
e apresenta ao 
presidente do TJ

Atendendo aos 
vários pedidos do 

Sindijus-PR, o Tribunal de 
Justiça (TJ) criou o grupo 
de trabalho que discuti-
rá o Decreto Judiciário nº 
2310/2014 – Meta 3.
O juiz auxiliar da Presidên-
cia do Tribunal de Justiça 

Propostas de alterações da Meta 3  
são apresentadas pelo Sindijus-PR

Neste mês, no dia 02, houve 
a primeira reunião do gru-

po de trabalho encarregado de  
iniciar os debates para a implan-
tação da Central de Mandados, 
conforme resolução 139 do Ór-
gão Especial, de abril de 2015. 
O juiz auxiliar da presidência 
do Tribunal de Justiça (TJ), Ale-
xandre Gonçalves encarregado 
de coordenar os trabalhos, ini-
cialmente apresentou algumas 
definições da Administração: 

- A Corregedoria deve baixar 
um provimento para instala-
ção da central de mandados em 
Curitiba no mês de fevereiro;

- Nas demais Comarcas ficará a 
cargo da direção do fórum ins-
talar bem como a forma de fun-
cionamento;

- A Central só será instalada 
com a estrutura necessária, pes-
soal suficiente para desenvolver 
todas as tarefas e com os equi-
pamentos necessários;

- O impacto do novo sistema 
deverá ser o menor possível, 
tanto para os Oficiais de Justiça 
de carreira quanto para os Ofi-
ciais da lei 16023/08, nos mol-
des do que é praticado na cen-
tral de Florianópolis em Santa 
Catarina;

- A intenção é que o projeto 
piloto seja instalado nas Varas 
Cíveis da capital e se estenda às 
Varas Criminais na sequência;

- Nos moldes da Justiça Federal, 
a Administração do TJ também 
pretende eliminar a contrafé, 
criando um endereço eletrônico 
para que a parte acesse as infor-
mações necessárias.

Os representantes do Sindijus-
-PR e Assojepar apresentaram 
as propostas dos servidores:

- Há necessidade de um levan-
tamento completo sobre as con-
dições de trabalho dos Oficiais 
de Justiça, inclusive em relação 
ao número ideal de mandados 
distribuídos;

- A central deverá funcionar de 
forma a oferecer o melhor ser-
viço à comunidade, principal-
mente à população mais carente;

- As entidades propuseram que 
o projeto piloto seja instalado, 
inicialmente, na área criminal, 
superando os obstáculos iniciais 
e elaborando uma indenização 
padronizada para os profissio-
nais encarregados do cumpri-
mento dos mandados;

- O trabalho dos Oficiais de 
Justiça é e deverá ser sempre 
externo, eliminando-se os ser-
viços administrativos internos, 
jornada híbrida, impressão de 
documentos, inserção no siste-
ma Projudi;

- Assim como a designação dos 
Técnicos para a função de Ofi-
cial de Justiça é regulamentada 
no decreto 812/2010, que de-
termina que este servidor atue 
de forma excepcional nas Varas 
não estatizadas, também deve-
rão ser estabelecidos critérios 
claros e objetivos para a revoga-
ção da designação, asseguran-
do-se o contraditório;

- Deve ser assegurada a parti-
cipação dos representantes dos 
servidores em todas as etapas 
do processo referente a central 
de mandados.

Uma nova data foi marcada para 
ainda este ano, antes do recesso, 
maiores informações no site do 
Sindicato www.sindijuspr.org.br

(TJPR), Alexandre  Gonçal-
ves, presidente da comissão, 
abriu os trabalhos enfatizan-
do a necessidade de alterar-
-se a fórmula do Anexo 1 
do Decreto 2310, cujos re-
sultados não se mostraram 
satisfatórios, além de con-
traditórios com os números 

obtidos pela Corregedoria 
Geral da Justiça.

Foi consenso entre todos os 
integrantes da Comissão a 
necessidade de alteração de 
outros artigos do Decreto, 
que não atendem à necessida-
de real das serventias de todo 
estado.

Os diretores Andréa Ferrei-
ra e Leandro Fonseca de-
fenderam a necessidade de 

uma ampla e irrestrita revi-
são do Decreto 2310, para 
que os servidores não sejam 
prejudicados com as metas 
impostas e nem sobrecarre-
gados com carga excessiva 
de trabalho. Para tanto, faz-
-se necessário uma divisão 
equitativa de servidores, 
contemplando as especifi-
cidades de cada cartório, 
como número de processos 
ativos e passivos, competên-

cia e; no caso dos Oficiais de 
Justiça e Técnicos Cumpri-
dores de Mandado, a exten-
são territorial, área urbana 
ou rural e entrância.
Ao final, o Sindijus-PR, An-
jud e Amapar apresentaram 
suas propostas de revisão da 
Meta 3. Tais propostas pas-
sarão pelo crivo da Correge-
doria e do DGRH, antes de 
serem submetidas à aprova-
ção do Presidente.
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Devemos lutar pela democratização  
do Judiciário
Paralisações aconteceram em pelo menos 20 estados. Melhores condições de trabalho unificam a 
luta dos servidores.

A sociedade entende, de 
fato, o que é a Justiça? Que 
visão a população tem do 
Judiciário? Os próprios 
servidores do poder com-
preendem o que representa 
o Judiciário na sociedade?

Cada vez mais se questio-
na por que a Justiça é tão 
lenta, morosa e, muitas 
vezes, incompreensível. As 
respostas podem estar no 
sistema secular de doutri-
nação do poder para pou-
cos, e não qualificados ad-
ministradores.

O Sindijus-PR tem provo-
cado essa discussão com a 
categoria para aprofundar 
o debate sobre 
qual Judiciário os 
servidores que-
rem e precisam 
construir. Encon-
tros do Sindicato 
têm levado à re-
flexão imposições 
do sistema em 
que os servidores 
estão inseridos. 

A precarização do 
trabalho dentro de 
qualquer Tribunal 
ofusca a discussão, 
necessária para en-
caminhar mudan-
ças na gestão do Judiciário 
nacional. Entender qual 
sistema rege a atividade 
jurisdicional da categoria 
é o caminho para transfor-
má-lo e chegar ao fim des-
ta precarização.

A estrutura de poder no 
Judiciário ainda é muito 
oligárquica e hierarqui-
zada, e se apropria de um 
espaço público como se ele 
fosse particular. O resulta-
do disso é que o poder, a 
Justiça plena, é utilizado 
para maximizar benesses, 
enquanto que aqueles que 

estão na base da pirâmide, 
neste caso os servidores, 
sofrem com falta de re-
cursos.

A Discussão aqui não é, 
apenas, que servidores 
tenham poder de decisão 
dentro da estrutura. Ser 
personagem ativo da ad-
ministração é uma das de-
mandas necessárias para 
a democratização. Mas o 
debate é mais profundo, 
remete ao controle social 
de um poder entregue a 
poucos.

Se nem mesmo os servi-

dores reali-
zam o debate 
sobre como o 

Judiciário deve ser demo-
crático, a população pou-
co, ou nada sabe do que 
se passa nos corredores 
dos palácios. É isso que o 
Sindijus-PR pretende tra-
zer aos servidores: discutir 
como transformar a sua 
realidade, que caminho 
será percorrido.

Palestrante nas últimas 
atividades do Sindicato, 
o advogado Darci Frigo, 
militante da Terra de Di-
reitos, aponta para uma 
conscientização da cate-
goria onde se inicia uma 
transformação interna da 

Justiça. “Ganha a socie-
dade, com um Judiciário 
aberto ao controle social, e 
ganham os servidores, dis-
cutindo e propondo ações 
efetivas direto ao comando 
do poder”, afirma Frigo. 

“Ao longo dos anos, na Terra 
de Direitos e com tantas vio-
lações compreendemos que 
o sistema de gestão do Judi-
ciário não vai se modificar 
sem pressão popular. Para 
isso, precisamos formar e 
esclarecer ideias e ideais 
para que essa pauta avance 
na sociedade”, relata Frigo.

Nessa ótica é necessário que 
o Judiciário construa meca-
nismos de participação so-
cial. Os diálogos precisam 

incluir,  além das asso-
ciações de juízes e dos 

servidores do Judici-
ário, os movimentos 

sociais e organizações 
de direitos humanos.

Frigo destaca que é ne-
cessário um controle 
externo do Judiciário, 
para que a Democracia 
não seja capturada pelo 
poder econômico. “Os 
dois grandes deman-
dantes do Judiciário são 
o Estado e os grandes 
grupos empresariais, 
ou seja, os principais 
atores que demandam 
e que acessam o siste-
ma da Justiça são exa-

tamente aqueles 
que detêm maior 
Poder Econômico, 
e isso implica, inva-
riavelmente, num 
déficit democráti-
co”, ressalta Frigo.

Se ao longo do tem-
po a incidência po-
lítica do Estado se 
dirigiu ao Poder 
Executivo e ao Poder 
Legislativo como po-

deres mais permeáveis às 
incidências políticas, hoje 
a sociedade reclama do 
Poder Judiciário ter mais 
abertura e diálogo nesse 
processo e que ele se res-
ponsabilize para reparar, 
promover e efetivar direi-
tos humanos.

É nesse campo de ideias 
que o Sindijus-PR continu-
ará levando aos servidores 
a discussão do Judiciário. 
Essa pauta precisa ser dia-
riamente avaliada entre os 
servidores para aprofundar 
propostas e encaminha-
mentos que levem o Judi-
ciário à democratização 
plena, com acesso direto 
da população. 
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Servidores têm participação direta nas ações do Sindijus-PR

Desde janeiro de 
2015, o Sindijus-

-PR reforçou a sua 
política de base. A 
proximidade do Sin-
dicato com seus servi-
dores aumentou com 
a descentralização da 
discussão com a cate-
goria.

Neste ano, assembleias, 
encontros e visitas às 
comarcas foram re-
alizadas em diversos 
momentos da luta dos 
servidores. Desde a 
construção a pauta de 
reivindicações, a or-
ganização da Greve e 
a discussão das difi-
culdades enfrentadas 
pelos servidores nos 
locais de trabalho. 

Com a criação dos 
Coletivos Regionais a 
dinâmica no atendi-
mento das demandas 
imediatas da categoria 
é mais eficiente, além 
de um mecanismo de 
mobilização que os 

(Arquivo Sindijus-PR)

servidores terão para 
organizar a luta pelas 
reivindicações.

Implantados em 
setembro, os co-
letivos serão ins-
tâncias de con-
sulta à categoria 
para determinar 
ações práticas do 
Sindijus-PR. Nos 
Coletivos, os ser-
vidores irão debater 
questões do cotidia-
no dos trabalhadores, 
dentro e fora do local 
de trabalho, fortale-
cendo a organização 
por Comarca.

“É o canal de aproxi-
mação dos servidores 
com as instâncias da 
Entidade e um fórum 
de debate das questões 
ligadas ao trabalho dos 
servidores do Judiciá-
rio”, afirma a diretora 
do Sindicato Andrea 
Ferreira.

Além dos coletivos, o 

Sindijus-PR ampliou 
os encontros por ca-
tegoria. Prática his-
tórica no Sindicato, 
essas atividades defi-
nem pautas exclusivas 
dos servidores que são 
encaminhadas direta-
mente ao Tribunal de 

Justiça. 

Em 2015, ao menos 
cinco atividades reu-
niram a categoria para 
definir prioridades. 
“Os encontros pos-
sibilitam um debate 

qualificado das pautas 
e define ações de cada 
segmento”, explica An-
drea. 

Para 2016, o Sindijus-
-PR deve ampliar a re-
alização das atividades 



7Dezembro de 2015  |  CONSCIÊNCIA E LUTA  |  www.sindijuspr.org.br

Servidores têm participação direta nas ações do Sindijus-PR
Assembleias, encontros, coletivos, visitas aos locais de trabalho. 

Essas atividades serão intensificadas em 2016

(Arquivo Sindijus-PR)

(Arquivo Sindijus-PR)

no interior. Os coletivos 
devem ter ainda mais en-
volvimento na política 
do Sindijus-PR, levan-
do as reivindicações dos 
servidores diretamente à 
sede do Sindicato.

“Queremos a participa-
ção dos servidores em 
todos os momentos do 
Sindijus-PR. O Sindicato 
é formado por todos os 
servidores e a categoria 
deve estar ligada às de-
cisões que definirão os 
rumos das suas reivindi-
cações”, destaca Andrea.

(Arquivo Sindijus-PR)
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basta às arbitrarie-
dades do Executivo,  
para garantir direitos 
e reivindicar melho-
res condições de tra- 
balho ao Tribunal.

Fevereiro

Várias paralisações. 
Logo no início do 
ano, a união dos ser-
vidores foi decisiva 
para o avanço das rei-
vindicações das cate-
gorias. Em fevereiro, 
o foco do movimento 
foi contra o “Pacota-
ço do governo Richa”, 
que acabava com a 
Paranaprevidência e 
ameaçava as atuais e 
futuras aposentado-
rias de todos os servidores 
públicos do Estado. “Várias 
categorias de trabalhadores 
já se encontravam em greve 
e nosso movimento fortale-
ceu os laços entre todos os 
servidores. Foi fundamental 
enfrentarmos os ataques do 
Poder Executivo aos nos-
sos direitos e ao desmonte 
do serviço público”, disse o 
coordenador-geral do Sindi-

As mobilizações dos servi-
dores neste ano tiveram 

um papel de destaque no ce-
nário político do Brasil. Seja 
nas negociações para manter 
o reajuste da data base, como 
nas greves ou nos atos públi-
cos em defesa dos direitos dos 
trabalhadores. A categoria do 
Judiciário Paranaense esteve 
presente e mostrou sua força 
em diversos momentos.

Ao longo de mais de 27 anos 
de existência, o Sindijus-PR 
nunca teve uma atuação tão 
importante para a categoria 
como neste ano. Permitiu que 
os servidores participassem 
mais da vida da Entidade, 
seja com críticas, com suges-
tões ou apoiando as lutas, pois 
para a direção só assim pode-
mos saber o que a categoria 
precisa, estando mais perto e 
ouvindo o que ela deseja.

Ano de 2015 está prestes a 
finalizar. Foram dias difí-
ceis, mas produtivos para os 
servidores. Foi iniciada uma 
nova fase, está apontada com 
muitas batalhas no objetivo 
de garantir a pauta de reivin-
dicações ao longo do ano.

Os servidores do Judiciá-
rio foram à rua para dar um 

RETROSPECTIVA 2015

Categoria do Judiciário Paranaense esteve presente e mostrou sua força em 2015

Movimento sindical teve papel  
de destaque neste ano

jus-PR, José Roberto Pereira.

Aos gritos de “Isonomia Já” 
e “indecência é meter a mão 
na previdência” os servido-
res colocaram sua pauta nas 
ruas em defesa da Justiça.

A força do interior também 
marcou a luta. O movimen-
to se estendeu ao interior e 
parou dezenas de comarcas.

A partir de 25 de feve-
reiro, a categoria mos-
trou unidade na luta 
e construiu um movi-
mento coletivo.

Abril
Em abril, novamente a 
categoria paralisou as 
suas atividades em de-
fesa da Paranaprevidên-
cia, pois não era apenas 
uma das bandeiras de 
luta dos servidores esta-
duais, e sim da popula-
ção, no que diz respeito 

à aposentadoria e essa luta 
se tornou mais fortalecida. 
Prova disso, é a reação da 
sociedade em relação às 
atitudes do governo, que 
buscava pôr fim ao respeito 
pelos trabalhadores para-
naenses.

Na data 29 de abril, a tris-
teza e revolta tomou conta 
dos servidores do Judici-
ário. Dia em que policiais 
se revezavam em linhas de 
ataque para que a ofensiva 
fosse constante, até que a 
vingança de Francischini 
fosse concretizada. Heli-
cópteros, cães, balas de bor-
racha, atiradores de elite no 
telhado do Tribunal de Jus-
tiça encurralaram os traba-
lhadores. Mesmo com as 
pessoas sentadas no chão, o 
massacre continuava.

Foram 213 feridos, pelo 
menos 50 hospitalizados. 
E na memória um dia para 

não ser esquecido. O dia em 
que Beto Richa fez a sua pés-
sima administração pagar as 
contas do estado ao custo do 
sangue dos servidores.

A categoria esteve presente 
em todas as atividades dos 
servidores e ficou em luto 
pelo serviço público, como 
forma de repúdio ao auto-
ritarismo do governo, pela 
falta de democracia, repres-
são e desrespeito a classe 
trabalhadora.

Maio
Em maio, no dia 26, os ser-
vidores do Judiciário Para-
naense cruzaram os braços. 
A greve durou 22 dias. A 
decisão foi reflexo do posi-
cionamento do Tribunal em 
não abrir um processo de 
negociação para tratar das 
questões que envolvem or-

Foto: Joka Madruga
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çamento, tampouco encami-
nhar os pontos da pauta de 
reivindicações que não de-

pendiam de recursos finan-
ceiros. No estado, cerca de 
80% das comarcas fecharam. 
“A nossa Greve não foi por 
dinheiro. Queremos apenas 
Justiça, melhores condições 
de trabalho e tratamento iso-
nômico. A nossa Greve é por 
respeito, ela foi suspensa, mas 
continuamos em Estado de 

Greve”, reforçou José Roberto.

Com  a greve, os servidores 
conquistaram o reajuste da 
data-base em 8,17%, a cria-
ção do  Comitê Gestor, Meta 

3, PAD, Central de Man-
dados, Reposição da Gre-
ve, reestabelecimento do 

SAS, além do di-
reito de compor o 
grupo que trata do 
orçamento do TJ. 
Mas, a principal 
bandeira de luta da 
categoria, a ISO-
NOMIA, continua 
erguida.

O Sindicato perce-
beu que a categoria 
está unida e dis-
posta a lutar pelos 
seus direitos, e que 
o movimento conti-

nua forte nas bases.

O Sindijus-PR destaca 
que 2016 será um ano de-
cisivo para a categoria. A 
direção não medirá esfor-
ços para dar uma resposta 
positiva aos anseios dos 
servidores, que esperam ter 
os itens da sua pauta atendi-

dos pela Administração do 
TJ. A expectativa é que será 
um ano de grandes desafios, 
mobilizações e conquistas. 
Juntos Somos Mais Fortes!
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Em meio a um cenário de cri-
se econômica, o atual processo 
político brasileiro ressuscitou 
algumas propostas que com-
põem um receituário econô-
mico derrotado pelas urnas 
na última década. Nele há in-
dicações de retomada das pri-
vatizações, fim da política de 
valorização do salário mínimo, 
rediscussão da estabilidade no 
emprego para o funcionalismo 
público, flexibilização da legis-
lação trabalhista e assim por 
diante. 

Os principais alvos dos que 
propõem “alterações radicais” 
na atual política econômica são 
as receitas vinculadas a direitos 
sociais, originários da Cons-
tituição de 1988 e forjada na 
contramão da onda neoliberal 
que varria o mundo naquele 
período.

Alguns analistas e parlamenta-
res têm defendido acabar com 
as vinculações orçamentárias 
obrigatórias (à educação e saú-
de, por exemplo) sob o argu-
mento de que as vinculações 
enrijecem os gastos públicos 
e induzem elevações de gastos 
quando as receitas se elevam, 
atrapalhando a competitivi-
dade do país, encarece o custo 
do investimento privado e não 
permite a poupança no setor 
público. 

Na verdade, eles defendem di-
minuir as despesas públicas 
vinculadas aos direitos sociais. 
Por trás das propostas de priva-
tização, de fim da “rigidez orça-
mentária”, de fim da estabilida-
de do funcionalismo público, e 
outras, há uma crença de que o 
problema do país é o Estado. 

O fato é que esta concepção é 
um grande contra-senso. Os 
avanços sociais que o Brasil 
apresentou nos últimos anos 
vieram, principalmente, por 
meio das ações articuladas e 
encaminhadas pelo Estado 
brasileiro. A redução da desi-
gualdade, a inclusão social e o 
combate à fome, só para citar 

Trabalhadores enfrentam o desafio doAvaliação do 
Grupo de  
Conjuntura do 
Dieese aponta  
as tentativas 
de retirada  
de direitos

alguns, são efeitos da ação es-
tatal organizada e perseverante. 
Não se trata de uma ação even-
tual, mas de ações diárias que 
não podem falhar: políticas 
permanentes em respeito aos 
direitos sociais constitucionais.

Os problemas econômicos, de 
fato, se agravaram ao longo 
do ano, em parte como con-
sequência da contaminação 
da economia pela instabilida-
de política vigente. Além dis-
so, enfrentamos os efeitos de 

um ajuste que cortou gastos 
públicos, inclusive na área so-
cial, com consequências dire-
tas sobre a vida das pessoas de 
menor renda. Mas não temos 
o direito de nos enganar. Por 
trás da confusão, existem ob-
jetivos estratégicos inconfessá-
veis, entre os quais, retroceder 
em relação aos avanços que os 
trabalhadores e os mais pobres 
conseguiram nos últimos anos.

O Brasil tem crescido pouco e 
deve encerrar 2015 com recuo 

na produção de riqueza, ou 
seja, o Produto Interno Bruto 
(PIB) deste ano será inferior, 
em termos reais, ao de 2014. A 
recessão econômica, combina-
da a uma inflação mais alta que 
a média dos últimos anos, tem 
tornado as negociações coleti-
vas ainda mais difíceis do que 
já são normalmente. 

Os resultados das negociações 
no primeiro semestre, apura-
dos pelo Balanço das Nego-
ciações, realizado pelo Dieese, 

mostram a deterioração do 
quadro. Um pouco menos de 
70% das negociações conquis-
taram ganhos reais e cerca de 
15% delas não conseguiram 
nem repor a perda salarial nos 
primeiros seis meses do ano. 
Ademais, os reajustes acima da 
inflação se concentraram na 
faixa de até 1% de ganho real. O 
desempenho das negociações 
no primeiro semestre foi o pior 
da série histórica pesquisada 
pelo Dieese desde 2004.
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O Sindijus-PR vem 
alertando desde agosto 
que o ritmo de repasse 
ao Tribunal de Justiça 
(TJ) tem ficado abaixo 
da variação da receita. 
Esse alerta se confirma 
mês a mês. No último 
levantamento, em no-
vembro, a receita do 
Estado cresceu 15,76% 
e o gasto do TJ 10%, 
sendo que em novem-
bro se confirmou a ten-
dência de crescimento 
da receita estadual. 
Chegou a 15,76% de 
acréscimo sobre o acu-
mulado do ano sobre 
igual período de 2014.

Quadro do Orçamento

Orçamento 
de 2016 será 
gerido por 
decreto

Ano Receita Fonte Var. % Repasse ao TJ Var.% % Repasse

2014 18.175.129.783,32 balanço ------ 1.648.957.246,00 ------ 9,07

2015 20.901.399.250,82 Sindijus 15 1.813.852971,00 10 8,8

2015 ------ ------ ------ 1.985.632.928,00 20,4 9,5

Diferença 171.779.957,00

ORÇAMENTO DO ESTADO 2015
Mesmo com aumento da arrecadação, Judiciário  
pode terminar 2015 com repasse abaixo de 9,5%

Valores enviados pelo governo Beto Richa são 
menores que o previsto pela legislação

Caso se confirme o crescimen-
to da receita em 15%, o que 
é muito provável, segundo o 
assessor econômico do Sindi-
cato, Cid Cordeiro, o TJ tem 
que aumentar o gasto nos me-
ses de novembro e dezembro 
em 65%, para atingir os 9,5% 
que é o percentual de repasse 
definido pela Lei de Diretrizes 
Orçamentária (LDO).

“A conta é simples. O TJ rece-
be de repasse 9,5% da receita. 
Se a receita cresce 15%, o re-
passe também tem que cres-
cer 15% para atingir o valor 
previsto na LDO. Se o repasse 
apresenta variação abaixo do 
crescimento da receita, o índi-

ce não se dará na sua integrali-
dade, como ocorreu em 2014, 
em que o percentual da receita 
repassado ao TJ foi de 9,07%”, 
explica Cordeiro

Em um exercício básico, ava-
liando o orçamento (tabela 
abaixo), se assumir que a re-
ceita crescerá 15% e a libera-
ção de recursos para o TJ suba 
um pouco e termine o ano com 
10%, o repasse para o TJ será 
de apenas 8,8%, ficando muito 
distante dos 9,5% previstos em 
lei. Em valores, o TJ deixará de 
receber R$ 172 milhões.

Para encerrar o ano com o 
comprometimento de 9,5%, o 

repasse ao TJ terá que aumen-
tar 90% em dezembro, ou seja, 
o Tribunal deveria receber R$ 
412 milhões, contra os R$ 217 
milhões repassados em de-
zembro de 2014.

Em Novembro a Secretaria de 
Estado da Fazenda repassou 
recursos adicionais no mon-
tante de R$ 27 milhões, que 
foram usados para pagamento 
de despesas de exercícios an-
teriores. “O valor deveria ser 
de R$ 150 milhões para corri-
gir a distorção entre o que foi 
repassado até novembro e o 
que deveria ser repassado para 
acompanhar o crescimento da 
receita”, afirma Cordeiro.

Para atingir os 9,5%, o aumento do gasto do TJ 
terá que ser superior ao aumento da receita, para 
compensar o não atingimento do total do repas-
se em 2014. Para alcançar o índice de 9,5% em 
2015 será preciso que a execução orçamentária 
aumente 20,40%, sobre os valores de 2014, para a 
hipótese da receita aumentar 15%.

Os investimentos do go-
verno do Paraná, previs-
tos pela Lei Orçamentá-
ria Anual (LOA) de 2016, 
serão aplicados da forma 
como Beto Richa bem en-
tender. Autorizado pela Lei 
de Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO), o governador 
terá direito a manejar 7% 
dos recursos via decreto. 
Com orçamento de 2016 
estimado em R$ 54 bi-
lhões, o total de investi-
mento previsto pela LOA, 
de 3,5 bilhões de reais, é 
justamente os 7% entre-
gues pela base governista 
na Assembleia Legislativa 
(Alep) ao Executivo.

O economista Cid Cordei-
ro, assessor econômico  
do Sindijus-PR, apresen-
tou um comparativo da ar-
recadação do estado, após 
o Tarifaço de Beto Richa no 
final de 2014 e neste ano. 
A conclusão é de que os 
recursos aumentaram no 
segundo semestre, mas o 
governo não tem repassa-
do os recursos financeiros.

A carga tributária, para 
Cordeiro, não pode per-
manecer em 2016, já que 
o governo esta resolvendo 
seus problemas de déficit 
em 2015. Segundo ele, ao 
final deste ano, o governo 
vai arrecadar dois bilhões 
de reais a mais do que o 
previsto. “Em 2016, o valor 
também será superior ao 
estimado”, afirma.
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SAS volta a atender aposentados 
e pensionistas do TJ
Em dezembro o sistema normalizou o atendimento 
após novo convênio entre Tribunal e governo

Chega ao fim uma cruel-
dade. Durante 11 meses, 

aposentados e pensionistas 
do Tribunal de Justiça ficaram 
sem assistência médica do Sis-
tema de Atendimento à Saúde 
(SAS). Em dezembro, após to-
dos os meses de cobrança do 
Sindijus-PR, os termos foram 
assinados pelo TJ e o Execu-
tivo. O novo convênio já está 
em vigor e o atendimento nor-
malizado. 

A suspensão ocorreu em ja-
neiro, quando o Executivo pa-
rou de custear consultas e pro-
cedimentos de servidores de 
outros poderes. À época, o go-
verno confirmou que enviou 
ao Tribunal de Justiça ofício, 
ainda em novembro de 2014, 
comunicando que o convênio 
seria cortado e que eram ne-
cessários ajustes no Termo de 
Cooperação, onde o Tribunal 
assumisse os gastos.

A retirada desses servidores do 
convênio foi medida adminis-
trativa do governo Beto Richa, 
em busca de enxugamento dos 
gastos do orçamento estadual. 
Sem critério, puniu-se o servi-
dor, a qualquer custo, sem ao 
menos verificar a necessidade 
dos beneficiários do sistema. 

No fim, o atendimento foi sus-
penso sem ao menos comuni-
car aos beneficiários.

O reestabelecimento chega 
após muita pressão do Sindi-
jus-PR e de servidores para 
que o caso fosse tratado com 
urgência. Junto ao Fórum das 
Entidades Sindicais (FES), o 
Sindijus-PR cobrava da Secre-
taria Estadual de Administra-
ção e Previdência a solução 
para o impasse criado pelo go-
verno. Outra frente negociava 
com o TJ urgência na assina-
tura do convênio. Na Greve da 
categoria, em maio e junho, o 
SAS era ponto de pauta na ne-
gociação com o Tribunal, que 
resultou na criação de comis-
são específica pelo Tribunal 
para levantamento do núme-
ro de beneficiários e no novo 
documento que estabelece o 
retorno do atendimento.

“11 meses. É uma crueldade o 
que o governo fez com esses 
aposentados e pensionistas, 
grande maioria de idosos que 
depende do sistema publico de 
saúde para atendimento médi-
co. Havia a necessidade dessa 
medida drástica? Qual foi a 
economia do governo ao custo 
da saúde desses servidores?”, 

questiona o coordenador-ge-
ral do Sindijus-PR, José Ro-
berto Pereira.

O SAS é um benefício gratui-
to a todos os servidores do 
Estado que garante cobertura 
assistencial médico-ambulato-
rial e hospitalar. Nos últimos 
anos, o sistema é alvo de críti-
cas de servidores devido à fal-
ta de pagamento do governo 
às unidades de atendimento e 
hospitais. A baixa qualidade 
do serviço é outro ponto co-
brado pelo FES.

REEMBOLSO

Para o Sindicato, o convênio 
poderia ter sido mantido e as 
negociações de quem, Execu-
tivo ou Judiciário, seria o res-
ponsável pelo repasse financei-
ro feito em paralelo. A decisão 
de retirar os servidores do SAS 
acabou trazendo prejuízos, já 
que muitos tiveram que arcar 
com despesas médicas devido 
à falta de atendimento. “O Sin-
dijus-PR vai cobrar o ressarci-
mento desses gastos”, afirma 
José Roberto, lembrando o pe-
dido do Sindicato de fevereiro 
(nº 6854-12.2015.8.16.6000).

RADAR

 REPOSIÇÃO GREVE
O Sindijus-PR protocolou pedido para que o Tribunal 
prorrogue até fevereiro de 2016 o prazo para os servidores 
compensarem os dias da Greve. No mesmo pedido, o 
Sindicato solicita ainda que sejam retiradas das fichas 
funcionais as anotações dos servidores que já realizaram a 
compensação. O protocolo é 63511-71.2015.8.16.6000.
A justificativa para prorrogar é um alerta para que todos 
compensem as horas, pois com o final de ano não haverá 
tempo hábil, resguardando o cumprimento de duas horas 
diárias, conforme previsão legal, considerando os dias 
úteis desde a autorização da compensação até o inicio do 
recesso.
O Sindijus-PR destaca, entretanto, que todos os servidores 
são comprometidos com o TJ e desejam realizar a 
compensação. Prova disso, é que muitos servidores já 
realizaram a compensação, ou porque tinham menos horas 
para repor, ou porque tinham maior disponibilidade, não 
havendo impedimentos.
O pedido do Sindicato conclui destacando que o direito de 
Greve se trata de um direito constitucional, que foi exercido 
dentro da legalidade. “A Greve é um instrumento legítimo 
dos trabalhadores, e por isso, não podem sofrer punições 
que prejudiquem os avanços na carreira ou outros direitos 
que dependem da frequência”, afirma o pedido.

  AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Pedido protocolado pelo Sindijus-PR, requer o reajuste do 
auxílio-alimentação dos servidores, no mesmo percentual 
da reposição as inflação, de 8,17%, retroativo a 1º de janeiro 
de 2015. O pedido leva o nº 47858-29.2015.8.16.6000. 
Segundo o Sindijus-PR, em 2012, 2013 e 2014 os valores 
foram reajustados e restabelecida isonomia com os 
magistrados. Mas, em 2015, os valores permanecem os 
mesmos. Assim, o Sindicato entende que o Tribunal de 
Justiça deve reajustar em 8,17% desde janeiro de 2015. 
O Sindijus-PR sustenta ainda que os presidentes dos 
Tribunais superiores reajustaram o auxílio alimentação 
para R$ 799,00. Da mesma forma, o Tribunal de Contas do 
Paraná reajustou o benefício para seus servidores.

 AÇÃO TÉCNICAS 
ESPECIALIZADAS EM INFÂNCIA 
E JUVENTUDE
Em reunião com a Direção e Assessoria Jurídica do Sindijus-
PR, as profissionais solicitaram para que seja ajuizada uma 
ação coletiva solicitando o pagamento dos juros devidos no 
período de janeiro de 2011 a fevereiro de 2013. O advogado 
Ludimar Rafanhim explicou ao grupo de profissionais 
que entrará com a ação após o recesso do Tribunal de 
Justiça, para que haja tempo hábil para recolher todos os 
documentos necessários que serão anexados no processo. 
Por isso, a direção do Sindijus-PR solicita às técnicas 
especializadas que reúnam todos os contrachegues desde 
janeiro de 2011 até junho de 2013 e o comprovante do 
pagamento da ação (valor total) e encaminhem ao Sindicato 
até final de janeiro de 2016. Esses documentos serão 
analisados por um contador para que possa verificar os 
valores que deverão ser pagos.
O endereço da sede urbana é Rua David Geronasso nº 227, 
bairro Boa Vista, CEP: 82540-150, Curitiba-PR. Maiores 
informações através do telefone (41) 3075-5555.


