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AMEAÇAS
No entender, o Sindijus irá 
convocar a categoria, para manter 
firme os servidores na resistência 
contra o PLP 257 e a PEC 241?
L.C.F.

Nós estamos visitando a base e 
convocando. Duas caravanas já 
foram a Brasília para pressionar os 
deputados contra a aprovação. Mas, 
devemos unir forçar para combater 
a PEC 241. Iremos realizar visitas 
conscientizando os servidores 
sobre o perigo desta proposta. A 
mobilização continua, sendo em 
Brasília ou no seu local de trabalho, 
vamos continuar unidos para 
garantir os nossos direitos.

Direção do Sindijus-PR

DÚVIDA
Gostaria de uma consulta sobre 
recondução de servidores no TJPR, de 
saber se há algum posicionamento 
do jurídico a respeito.
L.P.

O jurídico entendeu por ser 
desnecessária uma ação judicial 
nesse momento. Confirmaram 
somente que é importante, ao 
solicitar a “exoneração” do seu atual 
cargo, observar que está sendo 
requerida a vacância do cargo, para 
fins de assumir outro cargo público. 
Observar, igualmente, que o pedido 
nesses termos se dá pra fins de 
efetivar e possibilitar a recondução 

ao cargo, caso seja requerida no 
futuro. Mesmo que venha resposta 
negativa, entendemos por não ser 
necessário ação judicial também. 
Caso, no futuro, seja requerida a 
recondução ao cargo, amparado no 
pedido de “exoneração” feito para 
assumir outro cargo público, e for 
negada a recondução, cabe ai sim 
um ação judicial.

Direção Sindijus-PR

PERGUNTA
Como anda o processo referente 
à incorporação da VPNI aos 
vencimentos do pessoal do grupo 
básico do TJ? Essa situação se 
perdura há anos, e não é possível 
que continue assim, pois durante 
todo esse tempo o servidor 
vem sendo tratado de maneira 
diferenciada, com prejuízos sérios.
M.S.S.

Acho que deve estar a par da situação 
do TJ, tem tido sérios problemas com 
o governo e os repasses. O Sindicato 
entende e concorda plenamente 
com seu posicionamento, mas com 
essa gestão nossas pautas não tem 
evoluido e isso não é por falta de 
empenho do Sindijus-PR, mas por 
problemas do presidente do TJ. 
Vamos continuar buscando a 
incorporação, afinal conseguimos 
a incorporação de uma parcela da 
VPNI em 2014, na gestão do Des. 
Guilherme..

Direção Sindijus-PR

As cartas não refletem a opinião do Sindicato.

Editorial

Palavra do Leitor
Entre em contato com a redação: conscienciaeluta@sindijuspr.com.br
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Servidores obtém vitória  
parcial na votação do PLP, 
mas ameaças permanecem

OPlenário da Câmara dos Depu-
tados aprovou, no início do mês 
agosto, o Projeto de Lei Comple-

mentar (PLP) 257/2016 do Executivo, que 
propõe o alongamento das dívidas de es-
tados e do Distrito Federal com a União 
por 20 anos, se eles cumprirem medidas 
de restrição fiscal.

Contudo, negociações em plenário an-
teriores à votação levaram o governo a con-
cordar com a retirada do texto da exigência 
de os estados congelarem por dois anos as 
remunerações dos servidores públicos. Ou-
tros destaques precisam ser analisados pelo 
Plenário, como o que pretende retirar do 
texto a limitação do crescimento anual das 
despesas primárias correntes à variação do 
IPCA do ano anterior.

Nos dias 23 e 24 de agosto, o referido 
projeto voltou à pauta da Câmara dos De-
putados para análise dos destaques. Con-
tudo, devido à votação da LDO 2017 e de 
outros projetos que trancavam a pauta, a 
votação foi mais uma vez adiada.

Sem dúvida, foi uma vitória dos servi-

dores. No entanto, tal vitória é temporária 
e parcial, pois outros projetos de Lei que 
ameaçam direitos dos servidores seguem 
em tramitação no Congresso Nacional.

Como exemplo, a PEC 241, que auto-
riza o alongamento da dívida dos estados 
com a União por mais 20 anos. E, em tro-
ca disso, os serviços públicos serão destru-
ídos. Eles pretendem congelar qualquer 
gasto do Estado: não poderá haver reajus-
tes, contratação e promoções na carreira, 
num primeiro momento. Se isso for insu-
ficiente, vão restringir ainda mais o gasto 
com pessoal.

Já o PL 4330/2004, que passou a ser 
Projeto de Lei da Câmara (PLC) 30/2015, 
permite que as empresas terceirizem até 
mesmo sua atividade-fim, aquela que ca-
racteriza o objetivo principal da empresa, 
seu empreendimento. Pretende-se que tal 
regra seja estendida ao funcionalismo pú-
blico, levando à precarização e ao sucatea-
mento do serviço público.

Fenajud e Sindijus-PR estiveram na li-
nha de frente das mobilizações contra o PLP 

em Brasília. Nossa 
pressão e luta fo-
ram decisivas para 
a conquista de 
mais essa vitória.

Contudo, a 
mobilização con-
tinua, e devemos 
nos manter alertas 
e combativos, para 
evitar retrocessos e 
perda de direitos. 
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ao cargo, caso seja requerida no 
futuro. Mesmo que venha resposta 
negativa, entendemos por não ser 
necessário ação judicial também. 
Caso, no futuro, seja requerida a 
recondução ao cargo, amparado no 
pedido de “exoneração” feito para 
assumir outro cargo público, e for 
negada a recondução, cabe ai sim 
um ação judicial.

Direção Sindijus-PR

PERGUNTA
Como anda o processo referente 
à incorporação da VPNI aos 
vencimentos do pessoal do grupo 
básico do TJ? Essa situação se 
perdura há anos, e não é possível 
que continue assim, pois durante 
todo esse tempo o servidor 
vem sendo tratado de maneira 
diferenciada, com prejuízos sérios.
M.S.S.

Acho que deve estar a par da situação 
do TJ, tem tido sérios problemas com 
o governo e os repasses. O Sindicato 
entende e concorda plenamente 
com seu posicionamento, mas com 
essa gestão nossas pautas não tem 
evoluido e isso não é por falta de 
empenho do Sindijus-PR, mas por 
problemas do presidente do TJ. 
Vamos continuar buscando a 
incorporação, afinal conseguimos 
a incorporação de uma parcela da 
VPNI em 2014, na gestão do Des. 
Guilherme..

Direção Sindijus-PR

OComitê Gestor Regional 
do Tribunal de Justiça 
(TJ) aprovou, em reu-

nião realizada em 05 de agosto, 
o anteprojeto de Lei que prevê a 
Isonomia completa entre servido-
res do 1º e 2º graus do Judiciário. 
A proposta foi elaborada pelo 
grupo de trabalho denomina-
do Paridade de Vencimentos 
que tinha atribuição única de 
prever a igualdade salarial en-
tre os servidores dos dois graus 
de jurisdição.

O anteprojeto não muda 
atribuição nem denominação 
dos cargos existentes, prevê 
igualdade de tabelas entre ser-
vidores de mesmo nível de es-
colaridade. Continuará existin-
do todas as tabelas atuais sendo 
que para os servidores do 1º 
grau os valores serão reajusta-
dos para constar os mesmos do 
segundo grau, ou seja, nível su-
perior seguirá a tabela SAE do 
segundo grau mais a verba de 
representação, nível médio se-
guirá a tabela IAD do 2º grau.

Destaca-se que há servido-
res de nível superior no 1º grau 
(AES) que recebem menos ain-
da que os demais servidores no 
mesmo grau e também de nível 

médio (FRA) e neste projeto 
também foram contemplados. 

Essa reestruturação de ta-
belas será extensiva aos servi-
dores aposentados. Uma novi-
dade no projeto é a separação 
das técnicas especializadas em 
infância e juventude em uma 
tabela própria onde terão a 
tabela reajustada com o mes-
mo valor do nível superior da 
secretaria e ainda o acréscimo 
da verba de representação.

É importante ter ciência de 
que o projeto passou pela primeira 
instância, o Comitê Gestor, ain-
da será apreciado pelo presidente 
Paulo Vasconcelos para que so-
licite o impacto orçamentário. É 
competência do presidente tam-
bém a submissão posterior do 
projeto ao Órgão Especial.

“É uma conquista dos ser-
vidores uma proposta concreta 
elaborada e avaliada por todos os 
setores do TJ. Vamos ter ainda um 
importante caminho até a apro-
vação pelo Órgão Especial e a im-
plantação. Mas fincamos um mar-
co”, destacou Daieniffer Cherini, 
secretária-geral do Sindijus-PR. 

GABINETE
Outro projeto aprovado na 

reunião foi o que se refere à es-
trutura do gabinete de juiz. A 
proposta estabelece a criação 
de uma vaga de analista judici-
ário em todos os gabinetes do 
1º grau. O projeto prevê tam-
bém 600 novos cargos de ana-
lista da área judiciária.
O Sindijus-PR questionou so-
bre a possibilidade de o técnico 
judiciário ser lotado no gabine-
te do juiz. O Comitê explicou 
que a lei não impede a nomea-
ção e que a discussão será enca-
minhada na comissão de regu-
lamentação da Resolução 219.

SAIJ
O Comitê também iniciou a 
análise da alteração da lei das 
técnicas especializadas em in-
fância e juventude. A discussão 
é sobre a vacância após apo-
sentadoria. Os servidores que-
rem que ao abrir vaga, esta seja 
destinada ao cargo de analista 
judiciário da área psicossocial. 
Pela lei hoje, quando as técni-
cas aposentam deixam o cargo 
vago para técnicos do 2º grau. 
“Não muda o cargo das técni-
cas, mas sim a vaga deixada por 
elas quando se aposentam”, ex-
plica Daieniffer. 

PL da Isonomia será analisado pela 
Presidência do TJ

Negociação
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Novo pacotaço de 
Beto Richa rompe 

“compromisso” com 
Copel e Sanepar

No dia 28, em reunião 
da equipe de trabalho 

sobre paridade de venci-
mentos (Isonomia), o De-
partamento de Planejamen-
to (DPLAN) apresentou um 
retrato da situação finan-
ceira do Tribunal de Justiça 
(TJ). A análise prevê a con-
tinuidade do repasse menor 
que o duodécimo por par-
te do Governo do Paraná, 
conforme dados, no final do 
ano o déficit no orçamento 
será de 84 milhões.

Em maio de 2015, Beto 
Richa decretou: “Continua 
intacto o meu compromisso 
de manter o Estado no con-
trole acionário da Copel e da 
Sanepar”. Na época, o gover-
nador desautorizou publica-
mente a proposta de seu se-
cretário de Fazenda, Mauro 
Ricardo Machado da Costa, 
de vender ações das duas 
maiores empresas públicas 
paranaenses. Mas parece que 
mudou de opinião.

Com o mais recente pa-
cotaço de ajuste fiscal, que 
já está na Assembleia Le-
gislativa (Alep), o governo 
deu início ao andamento do 
processo de venda de ações 
das empresas. O Estado tem 
51,38% das ações totais da 
Sanepar e, em caso de ven-
da, pode chegar a apenas 
24,83%. Na Copel, o go-

verno tem 31% de todas as 
ações. Aprovada a venda, 
pode baixar até 26,5%.

Somado a isso, a propos-
ta revoga dispositivo que 
determina ao Estado o con-
trole mínimo de 60% das 
ações ordinárias da Sanepar. 
Hoje são 74,97%, liberan-
do para venda até 24,96%, 
mantendo as ações no limi-
te mínimo permitido. Além 
da diminuição na participa-
ção, Richa quer autorização 
para negociar dívidas com a 
Copel e Sanepar.

O vice-líder da oposição, 
deputado Tadeu Veneri (PT), 
disse que a intenção do gover-
no é arrecadar R$ 1 bilhão, 
mas que o custo pode ser re-
passado para população com 
o aumento de outros insumos. 
“Vamos lutar para barrar que 
esta tragédia seja aprovada na 
Assembleia Legislativa”.

Em regime de urgência 
na Alep, o projeto de lei tem 
mais de 150 artigos e trata 
20 temas diversos. O paco-
taço prevê a criação de no-
vos impostos empresariais 
pelo uso da água e de recur-
sos minerais. Richa também 
quer vender imóveis de em-
presas públicas sem autori-
zação do Poder Legislativo 
e realizar empréstimo de R$ 
150 milhões junto ao Banco 
do Brasil. 

Gustavo Henrique Vidal

Proposta foi aprovada pelo Comitê Gestor no início de agosto e prevê a equiparação salarial entre as duas instâncias

Representantes do Sindijus-PR e da Fenajud acompanharam a Comissão



Agosto de 2016  |  CONSCIÊNCIA E LUTA  |  www.sindijuspr.org.br4 Deliberação

Conseju aponta lutas dos servidores

Mais de 150 servido-
res do Poder Judi-
ciário Paranaense 

reuniram-se no XI Congresso 
dos Servidores do Judiciário 
do Paraná (Conseju-PR) para 
debater rumos e as reivindica-
ções da categoria para o próxi-
mo período.

Realizado em Cianorte, no 
fim de julho, a atividade deba-
teu o sucateamento do serviço 
público, as ameaças da tercei-
rização e da precarização da 
Justiça, Isonomia, Plano de 
Carreira, a democratização do 
Judiciário e alteração do Esta-
tuto do Sindijus-PR.

Nos três dias de evento hou-
ve intensos debates. O congres-
so terminou com um clima de 
otimismo e na certeza de ter 
elevado o nível de politização da 
categoria, para o enfrentamento 

das lutas. Com a aprovação do 
Plano de Ação Sindical, os ser-
vidores saem fortalecidos. 

Para o servidor de Cianor-
te, Fábio Shinohara, a partir 
deste Congresso os servidores 
e o Sindicato devem ampliar 
ainda mais o debate, discu-
tindo caminhos para que ad-
ministração do TJ reconheça 
que os servidores estão tra-
balhando no limite, num am-
biente precário. “É necessária 
a mobilização pela valorização 
da categoria, e por melhores 
condições de trabalho”.

O XI Conseju-PR confir-
mou a necessidade de pautar 
suas reivindicações interna-
mente, perante o Tribunal, as-
sim como por meio do diálo-
go com a sociedade, articulada 
com outras entidades dos mo-
vimentos sindical e social. 

Servidores saem fortalecidos para 
estreitar o rumo em 2016 e 2017

Pâmela Mendes Leony

Pâmela Mendes Leony
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OSindijus-PR, junta-
mente com a Fede-
ração Nacional dos 

Servidores do Judiciário nos 
Estados (Fenajud) e sindica-
tos filiados de vários estados 
do Brasil, esteve participando 
da Audiência Pública da co-
missão especial que analisa a 
medida nefasta intitulada de 
Proposta de Emenda à Consti-
tuição do Teto de Gastos (PEC 
241/16). O debate aconteceu 
no dia 24, na Câmara dos De-
putados, em Brasília, onde fo-
ram ouvidos os ministros da 
Fazenda, Henrique Meirelles; 
e do Planejamento, Desenvol-
vimento e Gestão, Dyogo de 
Oliveira.

A proposta limita os gastos 
públicos federais à reposição 
inflacionária do ano anterior, 
e pode resultar em congela-

LUTA

Após 15 horas de sessão con-
junta com o Senado, que 

aprovou o texto base da nova 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) para 2017, por falta de 

quórum a votação foi interrompi-
da na madrugada do dia 24, quan-
do ainda faltavam três destaques 
a serem votados. Os senadores e 
deputados decidiram marcar uma 

PLP 257 continua em trâmite no Congresso Nacional

Para o Sindijus-PR, 
projeto se aprovado 
irá sucatear a 
qualidade da 
prestação do 
serviço

PEC 241 ameaça com 20 anos de graves 
prejuízos ao funcionalismo público

mento de salários de servido-
res, fim de concursos públicos, 
além da a ameaça de 20 anos 
de arrocho duríssimo com 
prejuízos graves ao serviço 
público.

A aprovação da PEC é uma 
das prioridades do governo 
do Presidente interino, Mi-
chel Temer. Meirelles disse 
esperar a aprovação do texto 
pelo Congresso Nacional ain-

da este ano. “Precisamos fazer 
uma mudança na evolução das 
despesas públicas brasileiras 
por um período suficiente-
mente longo, que dê confiança 
na sociedade de que as despe-
sas públicas serão controladas 
e de que o País, portanto, pode 
voltar a crescer”, disse.

O ministro do Planejamen-
to, Dyogo de Oliveira, disse 
que as despesas no Brasil es-

tão descontroladas e crescem 
independente do ciclo políti-
co e econômico. “Essa variá-
vel cresce indefinidamente. E 
elas continuarão crescendo se 
nada for feito. Controlar essa 
variável é fundamental para 
demonstrar que o País tem 
sustentabilidade”.

Contudo, para a Fenajud o 
projeto é um verdadeiro des-
monte do serviço público no 

Brasil. “O PLP 257 e PEC 241 
são ataques gravíssimos aos 
servidores públicos das três 
esferas do governo, temos que 
unificar as entidades para con-
seguir barrar estes ataques e os 
próximos que ainda podem 
vir”, afirmou o presidente em 
exercício da Fenajud, Bernar-
dino Fonseca.

O Sindijus-PR acredita que 
a aprovação da PEC 241 irá 
sucatear ainda mais a quali-
dade da prestação do serviço 
oferecido hoje à sociedade. 
“O Sindicato continuará na 
luta pela defesa intransigente 
dos direitos dos servidores. 
Apenas a união e o compro-
metimento de toda a categoria 
poderão fazer frente a tantas 
ameaças ao funcionalismo pú-
blico”, ressaltou o diretor Le-
andro Fonseca.

NOVAS REGRAS
Pela proposta do governo, em 
2017, o limite de gastos será 
a despesa primária federal de 
2016, incluindo os restos a pa-
gar, reajustada pelo IPCA de 
2016. A partir de 2018, será 
usado o teto do ano anterior 
acrescido da inflação. 

Sindijus-PR, juntamente com a Fenajud, participou da audiência pública e se manifestou contra a 
PEC 241 aos ministros e deputados

Pâmela Mendes Leony

Pâmela Mendes Leony

nova sessão do Congresso Nacio-
nal, ainda sem data marcada.

O ponto mais polêmico do 
texto, que fez prolongar mais 
o debate do que esperado, foi 
a proposta que ameaça a classe 
trabalhadora com a retirada de 
direitos, e que pretende limitar 
o teto de gastos da União em 
2017, corrigidos pela inflação ofi-
cial (IPCA). A medida já consta 
na Proposta de Emenda (PEC) 
241/2016. Parlamentares da opo-
sição fizeram obstrução ao texto. 
Para a deputada Luciana Santos 

(PCdoB-PE), a previsão do teto 
“é um desmonte do Estado na-
cional, uma agenda conservadora 
pior do que a que vivemos”.

Assim sendo, o presidente da 
Câmara dos Deputados Rodri-
go Maia adiou, mais uma vez, a 
votação dos destaques feitos ao 
Projeto Complementar de Lei 
(PLP) 257/2016, acerca do outro 
projeto que tramita na Câmara e 
traz graves ameaças aos servido-
res públicos. Segundo informa-
ções de lideranças partidárias, 
a sessão para dar andamento à 

votação está sem data definida.
O Sindijus-PR enfatiza que, 

para enfrentarmos essas amea-
ças à classe trabalhadora, é preci-
so união dos servidores de todas 
as esferas (municipal, estadual e 
federal) para reforçar a mobiliza-
ção e mostrar o poder dos traba-
lhadores. 

A direção continuará alertan-
do os deputados acerca dos riscos 
que corre o serviço público, caso 
PLP 257 e PEC 241 sejam apro-
vados da forma em que foram 
apresentados pelo governo. 

Pâmela Mendes Leony
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Geral

“Nossa luta não é só por democracia, mas 
por outra civilização”, diz Mujica

Para o senador e ex-pre-
sidente do Uruguai, 
José “Pepe”Mujica, o 

atual contexto político do 

Brasil e da América Latina, 
não pode ser visto com de-
sânimo. “Nós aprendemos 
muito mais com as derro-

Senador e ex-presidente do Uruguai ressalta a mudança cultural como motor das novas gerações

Rodrigo Gomes

Justiça foi tema de debate no Circo da Democracia

FORMAÇÃO

Ocoordenador-geral do 
Sindicato dos Servido-

res do Poder Judiciário do 
Estado do Paraná (Sindijus-
-PR), José Roberto Pereira, 
participou no último mês, 
agosto, do Circo da Demo-
cracia – ação coletiva de 
diversos sindicatos e movi-
mentos sociais que avaliou o 
momento político nacional.

Ao lado do coordenador 
da Terra de Direitos, Darci 
Frigo, José Roberto integrou 
o Grupo de Trabalho Sistema 
de Justiça, para avaliar a de-
mocratização do Judiciário.

Frigo defen-
deu a participação 
da sociedade e o 
controle social da 
Justiça, principal-
mente no combate 
à criminalização 
de movimentos e 
na defesa de di-
reitos individuais. 
“O Judiciário é 
muito ágil na de-
fesa do patrimô-
nio e para negar 
direitos”, destaca.

José Roberto 
destacou a importância do 

debate ao lado do Ministério 
Público, advogados e movi-

mentos sociais.
“Existe a ne-

cessidade de de-
mocratizar o pro-
cesso de ingresso 
à Justiça e elei-
ções no Judiciá-
rio. O Judiciário é 
um poder antigo, 
arcaico, com con-
ceitos ultrapassa-
dos e com corren-
tes que resistem 
à mudança”, afir-
mou.

O Circo da De-
mocracia aconteceu entre 05 

e 15 de agosto, em Curitiba, 
e debateu os mais variados 
temas para pautar a socie-
dade em defesa de direitos 
sociais e trabalhistas.

O Fórum popular de de-
bates sobre os rumos da de-
mocracia brasileira contou 
com a participação de várias 
lideranças políticas e intelec-
tuais do nosso país. 

“   Existe a 
necessidade de 
democratizar o 

processo de ingresso à 
Justiça   ” 

tas do que com as vitórias. É 
preciso levantar e começar 
de novo”, declarou Mujica 
durante o Seminário Demo-
cracia na América Latina, que 
reuniu milhares de pessoas 
no fim de julho em Curitiba.

A democracia está em ris-
co no mundo inteiro, apon-
tou o senador, devido a duas 
questões centrais: a concen-
tração da massa financeira 
nas mãos dos ricos e a cres-
cente desigualdade na Terra. 
“Nunca o homem teve tantos 
recursos e meios científicos 
e técnicos para erradicar a 
fome e a miséria dos povos”, 
disse. 

Mujica atestou que as tec-
nologias “não têm moral”. 
Portanto, caberá aos homens 
e mulheres da nova geração 
fazer o bom uso delas. “A evo-
lução tecnológica, gostemos 
ou não, irá mudar a dinâmica 
social”, lembrou, afirmando 

que a interação proporciona-
da pelos meios digitais pro-
move outro tipo de integra-
ção, que pode fazer com que 
a democracia no futuro seja 
muito mais desenvolvida do 
que a atual democracia repre-
sentativa.

Diante de transformações, 
Pepe Mujica destaca que é 
necessário pensar outro mo-
delo de democracia. “A de-
mocracia do futuro não pode 
ser a democracia de gente sob 
medida, de campanhas e pro-
paganda para satisfação do 
mercado. Aquela que vende 
um candidato político como 
se fosse pasta de dente. Se a 
política é isso estamos fritos”, 
criticou.“A democracia é uma 
luta permanente, não é o con-
formismo. E o nosso papel é 
lutar por um mundo melhor. 
O que vale é a vida”, finalizou.

O ex-presidente ressaltou 
que é preciso mudar a cultu-

ra. Como cultura, entende-se, 
a mentalidade de vida. Dei-
xar o consumismo de lado, 
promovendo principalmente 
a vida e a felicidade humana 
como centro da sociedade. 
“Temos 80 senhores que pos-
suem o mesmo que outros 3 
bilhões de habitantes. Sem 
mudar a cultura não muda 
nada. Nossa luta não é só por 
democracia, mas por outra ci-
vilização”, sentenciou.

Mujica defendeu ainda, 
que o crescimento econômi-
co só se justifica se ocorrer 
para o desenvolvimento da 
felicidade humana. “Fomos 
transformados em uma má-
quina de consumismo. A acu-
mulação capitalista necessita 
que compremos, compremos 
e gastemos e gastemos. Ven-
dem mentiras até que te tiram 
o último dinheiro. Essa é a 
nossa cultura e a única saída 
é a contracultura”, afirmou. 

Francieli Petry

Por Camilla Hoshino, Carolina Goetten e Gibran Mendes, e 

edição de Gustavo Henrique Vidal
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RADAR

 SERVIDORES COMEÇAM A 
RECEBER O RETROATIVO DAS 
PROGRESSÕES

O Tribunal de Justiça (TJ), deu início no fim de julho 
ao pagamento do valor retroativo das progressões 
implantadas. Segundo informações, são mais de 700 
servidores que tiveram as progressões entre o período 
de novembro de 2014 e dezembro de 2015.
Assim, o Sindijus-PR adiou as discussões sobre os 
processos das progressões e que medidas judiciais 
seriam adotadas para garantir o direito dos servidores. 
Com o retroativo pago administrativamente, não será 
necessário ajuizar nenhuma ação. 

 SINDIJUS-PR FAZ ACORDO COM 
O ESTADO SOBRE AÇÃO DO IPE

O Sindijus-PR iniciou a execução dos valores da Ação 
do IPE, que beneficiará servidores aposentados e 
pensionistas até o ano de 2002. A execução é no 
processo Nº 194/2002 da 2ª Vara da Fazenda Pública de 
Curitiba, e vale para sindicalizados e não sindicalizados. 
Em audiência, a Assessoria Jurídica do Sindijus-PR 
fez acordo com o Estado referente à ação. Os valores 
ressarcidos são referentes aos descontos indevidos, no 
período de 1998 a 2002, a título de previdência e dos 
fundos médico hospitalares. 

AUDIÊNCIA
O Sindijus-PR informa que recebeu uma intimação 
a respeito do processo judicial (nº 0001096-
57.1999.8.16.0004) da execução dos valores da Ação do 
IPE, que beneficiará servidores aposentados, ativos e 
pensionistas até o ano de 2002.
Foi deferido o pedido do Sindicato e marcada uma 
audiência de conciliação para o dia 27 de setembro, às 
16 horas, na 1ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba. Os 
requeridos deste processo são o Estado do Paraná e a 
Paranaprevidência.

 PROPOSTA DE REVISÃO DA META 3 

A proposta do Sindijus-PR e da Anjud de alteração da 
Meta 3 já foi apresentada à Comissão de Revisão do 
Decreto 2310. O projeto desenvolvido pelas entidades 
de servidores leva o SEI 38250-07.2015.8.16.6000. As 
entidades trabalharam numa proposta conjunta para 
revisar a regulamentação da meta estabelecida pelo 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), após a reunião do 
dia 23 de junho da comissão. Foi definido pelo grupo 
de trabalho que a proposta não discutirá a fórmula 
do decreto que originou as tabelas do anexo 1 e 3. A 
ideia do Sindijus-PR é suspender a aplicação desses 
anexos, para que eles sejam discutidos nos grupos 
de trabalho eleitos pela comissão. O anexo 1 trata do 
número de servidores nas secretarias dos foros judiciais. 
Já o anexo 3, da quantidade de servidores nas equipes 
multidisciplinares.

OSindijus-PR realizará 
entre 08 e 11 de de-
zembro a 13ª edição 

dos Jogos Interjudiciários do 
Paraná (Tijup). As inscrições 
devem ser feitas através do e-
-mail conscienciaeluta@sindi-
juspr.org.br.

O Tijup será realizado na 
Associação Banestado na Praia 
de Leste, mesmo local do úl-
timo evento organizado pelo 
Sindijus-PR. Em breve o Sin-
dicato irá divulgar no site o re-
gulamento da competição e in-
formações sobre hospedagem.

O Torneio é uma iniciativa 
do Sindijus-PR, e tem como pro-
posta integrar todos os servido-

res de diversas esferas que traba-
lham no sistema de Justiça, além 
de proporcionar momentos de 
lazer entre os trabalhadores.

O Sindijus-PR já protocolou 
no Tribunal de Justiça (TJ), pe-
dido administrativo solicitando 
a suspensão do expediente em 
todos os locais de trabalho, no 
dia 09 de dezembro de 2016. O 
número para acompanhamento 
é o SEI 5744-41.2016.8.16.6000.

Para orientação e dúvidas, 
os interessados podem entrar 
em contato com os membros 
da comissão organizadora: 
Clóvis Menger (coordenador)
(41) 9970-0013 e Edson Fer-
nando (41) 9963-8042.

AS MODALIDADES - 
PROVISÓRIAS - DISPUTADAS 
SERÃO INDIVIDUAIS E 
COLETIVAS, SENDO ELAS:
- Atletismo com corrida rústi-
ca e 100 metros rasos;
- Voleibol de Areia: Misto;
- Voleibol: Feminino;
- Futebol de Salão;
- Futebol Suíço;
- Tênis de Quadra;
- Tênis de Mesa;
- Sinuca;
- Pebolim;
- Bocha;
- Basquetebol;
- Truco;
- Tranca;
- Mister e Miss Tijup. 

“Nossa luta não é só por democracia, mas 
por outra civilização”, diz Mujica

Torneio será realizado na Associação Banestado em Praia de Leste, mesmo 
local do último evento

Justiça foi tema de debate no Circo da Democracia

e 15 de agosto, em Curitiba, 
e debateu os mais variados 
temas para pautar a socie-
dade em defesa de direitos 
sociais e trabalhistas.

O Fórum popular de de-
bates sobre os rumos da de-
mocracia brasileira contou 
com a participação de várias 
lideranças políticas e intelec-
tuais do nosso país. 

ra. Como cultura, entende-se, 
a mentalidade de vida. Dei-
xar o consumismo de lado, 
promovendo principalmente 
a vida e a felicidade humana 
como centro da sociedade. 
“Temos 80 senhores que pos-
suem o mesmo que outros 3 
bilhões de habitantes. Sem 
mudar a cultura não muda 
nada. Nossa luta não é só por 
democracia, mas por outra ci-
vilização”, sentenciou.

Mujica defendeu ainda, 
que o crescimento econômi-
co só se justifica se ocorrer 
para o desenvolvimento da 
felicidade humana. “Fomos 
transformados em uma má-
quina de consumismo. A acu-
mulação capitalista necessita 
que compremos, compremos 
e gastemos e gastemos. Ven-
dem mentiras até que te tiram 
o último dinheiro. Essa é a 
nossa cultura e a única saída 
é a contracultura”, afirmou. 

Sindijus-PR assina convênio com 
inFlux English School

BENEFICIO

OSindijus-PR e a inFlux 
English School firmaram 

convênio  que possibilita aos 
sindicalizados e seus depen-
dentes um desconto de 20% 

nas mensalidades 
nos cursos de Inglês 
e Espanhol.Os inte-
ressados já podem 
procurar a inFlux 
para matrículas. O 
convênio abrange 
todo o estado do Pa-
raná. Interessados 

deverão se dirigir a unidade de 
sua preferência.

Para o Sindijus-PR, a parce-
ria abre as portas para muitos 
servidores que ainda não tive-

ram a oportunidade de iniciar 
ou concluir cursos de línguas 
estrangeiras. “Aprender mais 
uma língua, melhora a carreira 
profissional do servidor”.

Esta oportunidade demons-
tra o interesse do Sindijus-PR 
em proporcionar cada vez mais 
benefícios aos seus filiados. No 
site do sindicato os servidores 
podem saber mais sobre o con-
vênio e conhecer outros benefí-
cios que o Sindijus-PR propor-
ciona a você, sindicalizado. 
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Há cinco anos, ser-
vidores do Fórum 
Criminal de Curitiba 

pedem por melhorias no pré-
dio. Mas apenas ajustes pon-
tuais foram realizados, como 
confirmou o Tribunal de Jus-
tiça (TJ) em audiência no Mi-
nistério Público do Trabalho 
(MPT), até que o Centro Judi-
ciário seja concluído.

Em paralelo à precarização, 
e sem a devida prioridade ao 
1º grau, o TJ anunciou a aber-
tura do processo licitatório do 
Complexo Administrativo do 
Poder Judiciário, ao custo de 
R$ 42 milhões. O primeiro pré-
dio, dos dois que serão ergui-
dos próximo ao Centro Cívico, 
terá oito pavimentos e área to-
tal construída de 11.343,48 m². 
O prazo de execução de 40 se-
manas, cerca de 10 meses.

Na outra ponta, seguem as 
péssimas instalações do Fó-
rum Criminal, que são alvo de 
denúncia do Sindijus-PR ao 
MPT, após anos de negativas 
do Tribunal às reivindicações 
de obras na estrutura que aco-
moda o fórum desde 2008. 
“Na época, o prédio recebeu 
as melhorias necessárias para 
acomodar os cartórios que 
vieram do centro da cidade. 
Mas com o tempo a estrutu-
ra se mostrou ultrapassada e 
sem condições de atender a 

Sem melhorar Fórum Criminal, 
TJ abre licitação para construção 
de Centro Administrativo em 
Curitiba

AGENDA

Péssimas estruturas 
do prédio na Santa 
Cândida estão 
em discussão no 
Ministério Público 
do Trabalho. Tribunal 
não cumpriu com 
exigências apontadas 

 02 DE SETEMBRO
Encontros dos Oficiais em 
Guaratuba

 06 DE SETEMBRO
Dia Nacional de 
Conscientização em 
Defesa dos Serviços 
Públicos

 07 DE SETEMBRO
Dia da Independência do 
Brasil

 08 DE SETEMBRO
Padroeira de Curitiba

 12 a 14 DE SETEMBRO
Caravana nacional 
com acampamento em 
Brasília. Ato unificado 
de todas as centrais, 
confederações, 
federações e movimentos 
sociais e estudantis

 27 DE SETEMBRO
Audiência de conciliação 
às 16 horas, na 1ª Vara 
da Fazenda Pública de 
Curitiba. Os requeridos 
deste processo são o 
Estado do Paraná e a 
Paranaprevidência

 30 DE SETEMBRO
Encerramento das 
inscrições do XIII Tijup

 12 DE OUTUBRO
Dia da Nossa Senhora 
Aparecida

 13 a 15 DE OUTUBRO
4º Seminário Unificado de 
Imprensa Sindical

 02 DE NOVEMBRO
Finados

 15 DE NOVEMBRO
Proclamação da 
República

demanda”, explica uma servi-
dora do local.

“As reclamações são di-
versas. Em 8 anos de fun-
cionamento, o Tribunal não 
retirou o carpete que além de 
ser antigo e sem higienização 
adequada, está descolado do 
piso em vários lugares, ofe-
recendo risco a todos que ali 
circulam. O ar condiciona-
do, muito antigo, raramente 
funciona, e a instalação de 
modelos novos é inviável, 
uma vez que a parte elétrica 
não suportaria. Existe ain-
da a ausência de circulação 
de ar dentro do prédio que 
possui poucas janelas, insufi-
cientes  para garantir um lo-
cal saudável para trabalhar. E 
não esquecendo os ratos que 
ainda aparecem ali”, relata 
Antônio Marcos Pacheco, 
diretor do Sindijus-PR.

Ao completar um mês da 
última audiência com o MPT 
e finalizado o prazo dado para 

que o TJ tomasse as providên-
cias determinadas em audiên-
cia, os diretores do sindicato 
Andréa Ferreira e Antonio 
Marcos Pacheco visitaram o 
fórum para conferir as me-
lhorias realizadas no prédio, 
após a audiência no MPT, que 
definiu por pequenos ajustes 
para melhorar as condições de 
trabalho. Constataram que as 
principais melhorias não fo-
ram realizadas, conforme lis-
tado abaixo.

O Sindijus-PR denuncia  
que mais uma vez o TJ aplica 
desproporcionalmente suas 
verbas e age de forma discri-
minatória em relação ao 1º 
grau de jurisdição, diante das 
grandes obras anunciadas. En-
quanto isso, os servidores do 
Fórum Criminal de Curitiba e 
de outras Comarcas já denun-
ciadas pelo Sindijus-PR, per-
manecem sujeitas a condições 
de trabalho precárias, insalu-
bres e desumanas.

RESPOSTAS AOS ITENS DA ATA 
DA AUDIÊNCIA COM MPT EM 
12 DE JULHO DE 2016
1. Melhor higienização dos 
carpets: não foi realizada, se 
mantém em péssimo estado;
2. Até 24 de agosto não havia 
sido divulgado por mensageiro 
sobre a existência do refeitório 
seco, que efetivamente existe;
3. As estruturas sanitárias es-
tão em funcionamento, ainda 
que precário e instável, com 
fechamento de seis box para 
servidores, no piso inferior;
4. Não existe local exclusivo 
para os materiais de limpeza. 
Os panos de chão continuam 
sendo lavados no WC femini-
no do térreo;
5. Sistema de desratização;
6. As janelas internas do duto de 
ventilação não foram adaptadas 
para melhorar a ventilação;
7. Não foi instalada a sinalização 
adequada para casos de emergên-
cia em incêndios ou pânico, com 
extintores com recarga a vencer. 


