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DÚVIDA
Preenchi o Requerimento 
solicitando esclarecimentos 
sobre a minha URV, que já 
deixou de ser paga há algum 
tempo. Porém, não tenho 
informações precisas, sobre 
quanto tinha a receber ou se 
ainda tenho. Gostaria de saber 
como proceder?
R.A.T.G.

O modelo que disponibilizamos 
no site é para que o servidor 
requeira individualmente, 
e solicite um relatório 
pormenorizado ao TJ. Tal 
relatório seria para esclarecer 
quantas parcelas o servidor 
ainda tem direito a receber. Você 
deve enviar o seu requerimento 
para o e-mail sei@tjpr.jus.br.

Direção do Sindijus-PR

AJUDA
Solicito informações de como 
requerer adicional por desvio 
de função. Até o momento 
não fiz nenhum requerimento 
administrativo com essa 
finalidade, mas agora decidi 
fazê-lo e, para tanto, busco a 
orientação.
M.O.G.M.

Segue o contato do advogado 
do Sindijus-PR, Ludimar 
Rafanhim, o qual poderá 
auxiliá-lo. Rafanhim, Souza & 

Rosa Advogados Associados, 
Escritório fica na Avenida 
Cândido de Abreu nº 469 - 20º 
andar conj. 1802, Curitiba, (41) 
3352-9831.

Direção Sindijus-PR

AGRADECIMENTO
Venho aqui cumprimentar 
a direção do Sindicato, pelo 
excelente Encontro dos 
Aposentados e Pensionistas da 
nossa entidade representativa, 
em que eu, particularmente, 
tive experiências as mais 
gratificantes, e nunca antes 
vividas. Espero por outros 
eventos iguais. Agradecimentos 
especiais ao Eder, da sede da 
praia.
W.A.

PARABÉNS
O encontro dos aposentados foi 
ótimo. Obrigado Sindijus-Pr. Espero 
que ocasião como essa se repita 
todos os anos, são oportunidades 
de rever velhos companheiros e 
fazer novos amigos.
E.T.

PARABÉNS I
Parabéns a equipe da Sede 
Litoral, o atendimento e a 
atenção foram excelentes.
As instalações estão ótimas.
Agradeço tb a sua atenção.
Vou recomendar muito.
R.P.G.

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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Querem sugar o nosso sangue

Nós, servidores do Judiciário es-
tadual, enfrentamos todos os 
dias o excesso de tarefas e a fal-

ta de estrutura. Não bastassem os pro-
blemas já existentes, as más condições 
de trabalho tendem a piorar muito com 
a redução de servidores concursados e 
com o agravamento da falta de estrutu-
ra, ocasionada pelos projetos em trâmite 
no Congresso Nacional.

Os salários devem ficar cada vez mais 
defasados com as perdas inflacionárias, 
e sem reposição da data base. Do mes-
mo modo, outros direitos também serão 
arrancados, como quinquênio, promo-
ções, além do aumento da contribuição 
previdenciária, entre outros.

Está em curso também, uma pio-
ra substancial da qualidade de vida da 
população em geral. Por um lado, há o 
aumento da violência provocada pelo 
desemprego e pela miséria crescentes e, 
por outro, a escassez dos serviços públi-
cos como educação, saúde, segurança, 
assistência social.

Afinal, com a aprovação da PEC 55, 
chamada de PEC da morte, os gover-
nantes terão que escolher entre cortar os 
remédios dos velhinhos ou extinguir a 
merenda escolar das crianças, por exem-
plo, enquanto pagamos pontualmente 
aos banqueiros os enormes juros da dí-
vida, sem auditá-la, como determina a 
Constituição.

Contudo, as ameaças são ainda mais 
devastadoras com a PEC 287 - Reforma 
da Previdência - pois seremos obrigados 

a trabalhar de 12 a 17 anos a mais para 
garantirmos a tão sonhada aposenta-
doria, que não virá para ninguém antes 
dos 65 anos neste primeiro momento, 
podendo chegar em breve ao limite mí-
nimo de 70 anos, como pretende o atual 
governo. Ou seja, teremos que trabalhar 
até a morte. 

Isso sem falar de outras questões, 
como a Reforma Trabalhista, o preva-
lecimento do que é “negociado” sobre o 
que é “legislado”, as terceirizações sem 
limites, e em muitas outras leis que pre-
tendem acabar com os direitos e as con-
quistas que os trabalhadores obtiveram 
nos últimos cinquenta anos, com muita 
luta e negociação. 

E não adianta pensar que nós, servido-
res do Judiciário do Paraná, não seremos 
atingidos. Pois seremos sim, direta e indi-
retamente. Seja pelas mudanças na LDO 
do Estado, seja pela aplicação dos princí-
pios da PEC 55 — antigo PEC 241— na 
constituição dos orçamentos estaduais, 
ou pela aprovação de leis de adequação à 
referida emenda à Constituição. 

Ou ainda, diretamente pela PEC 54 
— antigo PLP 257 — que restringe o or-
çamento do estado e, é claro, provocará 
restrições orçamentárias também ao TJ, 
o que impactará nos reajustes dos ser-
vidores. 

Por isso, não podemos ficar parados. 
Junte-se à luta contra a retirada de 

direitos, antes que não nos sobre uma 
gota de sangue sequer.

Chega de sugar o nosso sangue! 
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Rosa Advogados Associados, 
Escritório fica na Avenida 
Cândido de Abreu nº 469 - 20º 
andar conj. 1802, Curitiba, (41) 
3352-9831.

Direção Sindijus-PR

AGRADECIMENTO
Venho aqui cumprimentar 
a direção do Sindicato, pelo 
excelente Encontro dos 
Aposentados e Pensionistas da 
nossa entidade representativa, 
em que eu, particularmente, 
tive experiências as mais 
gratificantes, e nunca antes 
vividas. Espero por outros 
eventos iguais. Agradecimentos 
especiais ao Eder, da sede da 
praia.
W.A.

PARABÉNS
O encontro dos aposentados foi 
ótimo. Obrigado Sindijus-Pr. Espero 
que ocasião como essa se repita 
todos os anos, são oportunidades 
de rever velhos companheiros e 
fazer novos amigos.
E.T.

PARABÉNS I
Parabéns a equipe da Sede 
Litoral, o atendimento e a 
atenção foram excelentes.
As instalações estão ótimas.
Agradeço tb a sua atenção.
Vou recomendar muito.
R.P.G.

Opresidente eleito do 
Tribunal de Justiça do 
Paraná (TJPR), desem-

bargador Renato Braga Bettega, 
voltou a afirmar que terá diálo-
go permanente com servidores, 
via Sindijus-PR, durante sua 
gestão, que inicia em feverei-
ro de 2017. Em reunião no fim 
de novembro com diretores e 
assessores do Sindijus-PR, Bet-
tega reforçou que sua posição é 
de dialogar e analisar as reivin-
dicações da categoria.

“Nós temos os mesmos 
objetivos: o de atender bem a 
população. Eu sei que o Sindi-
jus-PR não quer o impossível 
e vamos conversar sobre todos 
os pontos”, afirmou. Ele aten-
deu de imediato ao pedido do 
Sindicato de nomear, como 
interlocutor de seu mandato, 
o desembargador Fernando 
Prazeres, presente na reunião, 
para facilitar a mediação e ne-
gociação das reivindicações.

O Sindijus-PR destacou 
que o novo presidente foi um 
dos poucos eleitos a receber a 
representação dos servidores 

antes da posse. “É importante o 
Sindicato se antecipar e a nova 
administração ter conhecimen-
to das demandas mais urgentes 
dos servidores, que serão apre-
sentadas na mesa de negocia-
ção”, afirmou José Roberto Pe-
reira, coordenador-geral.

Uma das pautas mais pre-
ocupantes do Sindijus-PR 
é quanto ao orçamento do 
TJPR. Mesmo com a retirada 
pelo governo, de emenda à Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) que reduzia o repasse 
ao Judiciário, o Tribunal en-
frentou este ano dificuldades 
em receber do Executivo todo 
o duodécimo a que tem direito 
pela Lei. Bettega afirmou que 
existe a mesma preocupação 
no TJPR, mas que as conver-
sas da atual administração 
com o governo Beto Richa 
continuam para que os repas-
ses se mantenham normais.

Sobre a Data Base da ca-
tegoria, em maio do ano que 
vem, o economista do Sindi-
jus-PR, Cid Cordeiro, apresen-
tou cálculos que garantem o 

crescimento da arrecadação do 
estado, reforçando que 2016 
deve fechar entre 6% e 8% de 
crescimento em relação ao ano 
passado. “Os levantamentos 
do governo são conservadores. 
A preocupação exagerada do 
Executivo que estabeleceu ape-
nas 3,5% de crescimento neste 
ano”, que não está se confir-
mando, destacou Cid.

Renato Bettega disse que 
vai esperar as informações 
oficiais, mas destacou que é 
importante ter os números 
apresentados pelo Sindicato. 
Lembrou do momento difí-
cil pelo qual passa o estado, e 
garantiu o diálogo sobre qual-
quer dificuldade.

O diretor do Sindijus-PR 
David Machado lembrou du-
rante a reunião, que o atual 
presidente, Paulo Vasconce-
los, tem divulgado em eventos 
do TJPR que haverá recursos 
para a reposição da inflação 
em 2017. “É uma sinalização 
importante para garantir os 
direitos dos servidores”, afir-
mou David.

Bettega garante diálogo permanente com 
servidores

Negociação
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Gustavo Henrique Vidal

“Nós temos os mesmos objetivos: o de atender bem a população. Eu sei que o Sindijus-PR não quer o impossível e vamos 
conversar sobre todos os pontos”, afirmou

Representantes do Sindijus-PR reunidos com o novo presidente do Tribunal e assessores

CONCURSO
Bettega solicitou à assessoria 
que analise o edital do Con-
curso para analista judiciário 
para carreiras de psicólogos e 
assistentes sociais. O Sindijus-
-PR apresentou preocupação 
com a exigência do edital da 
obrigatoriedade de Carteira 
Nacional de Habilitação. O 
Sindicato também reforçou a 
necessidade de contratação de 
mais servidores, com o cresci-
mento da demanda, a defasa-
gem de pessoal só aumenta.

ADICIONAL DE 
QUALIFICAÇÃO
O prazo do Conselho Nacio-
nal de Justiça está vencendo 
para que o TJ cumpra com a 
determinação de regulamen-
tar o adicional ainda este ano.

ISONOMIA
O projeto foi encaminhado 
pelo Comitê Gestor à presi-
dência, porém não houve mais 
andamento, deverá ser ana-
lisado na gestão do presiden-
te eleito, que afirmou que irá 

manter o CGR, e vai analisar 
a proposta com sua assessoria.

COMITÊ GESTOR
Sindicato pediu para manter a 
atual composição da comissão 
para que os trabalhos desen-
volvidos não sejam perdidos e 
as discussões reiniciadas.

AUXILIO CRECHE
O Sindicato solicitou ao presi-
dente eleito, que analise o pedi-
do da categoria para implantar 
mecanismo visando garantir o 
auxílio para servidores do inte-
rior. Bettega disse que vai fazer 
um diagnóstico para poder dis-
cutir alternativas.

OFICIAIS DE JUSTIÇA
A demanda será encaminhada 
ainda nesta gestão para discus-
são na Corregedoria. O desem-
bargador Fernando Prazeres 
vai acompanhar o andamento.

RELOTAÇÕES
Bettega afirmou que as infor-
mações serão reaproveitas para 
montar um novo edital, os le-
vantamentos realizados servirão 
de base para o novo trabalho.

URV
Fernando Prazeres vai conver-
sar com Departamento Econô-
mico e Financeiro para resolver 
o impasse sobre a informação 
que tem levado servidores a 
não receber mais as parcelas, 
mesmo com direito garantido.

JUROS DA URV PARA O ANO 
QUE VEM
Está previsto no orçamento 
para iniciar o pagamento em 
2017.

PROGRESSÕES NÃO PAGAS
Também estão previstas no 
orçamento de 2017, mesmo assim 
a administração vai verificar o 
sistema para eliminar erros. 
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Servidores aprovam Plano Orçamentário 
do Sindijus-PR para 2017

Reunidos em Assembleia Geral, no dia 03, em 
Curitiba, servidores analisaram a proposta da 
Diretoria Colegiada do Sindijus-PR de pre-

visão de investimentos e demandas para o ano de 
2017. Com base em arrecadação deste ano, a direto-
ria apontou como devem ser aplicados os recursos do 
Sindicato nos próximos 12 meses.

O Plano Orçamentário Anual foi estabelecido 
com acréscimo de 9%, correspondente à inflação. O 

documento deve orientar e definir como serão gastos 
os recursos arrecadados pelo Sindicato. Num segun-
do momento, as informações serão disponibilizadas 
em área específica do site, destinada a atas e a presta-
ção de contas aprovada pelo Conselho Fiscal.

Elaborado pela Diretoria Colegiada, a proposta 
foi submetida ao Conselho Fiscal antes de ser envia-
da à Assembleia, conforme prevê o novo Estatuto do 
Sindijus-PR.O Plano define especificamente, quanto 

será investido em campanha de filiação e nas deman-
das da campanha salarial, por exemplo.

Também estão definidos gastos fixos com a es-
trutura material do Sindicato, organização das coor-
denadorias e o investimento em formação político-
-sindical da categoria. A proposta também estabelece 
recursos para divulgação das iniciativas do Sindicato, 
além de orientar o uso racional dos recursos huma-
nos da entidade. 

Gustavo Henrique Vidal

Sindijus-PR pede retroativo 
do auxílio-alimentação de 
2015 a 2016

OSindijus-PR fez o pedido ao 
Tribunal de Justiça (TJ) que 

pague, aos servidores, o retroativo 
do auxílio-alimentação referente 
ao período de janeiro de 2015 a ju-
lho de 2016. O protocolo recebeu o 
SEI nº 112875-75.2016.8.16.6000. 
O Sindicato sustenta que nos anos 
de 2012, 2013 e 2014 os valores fo-
ram reajustados no mês de Janeiro, 
restabelecendo a isonomia com o 
benefício dos magistrados. No en-
tanto, em 2015 os valores permane-
ceram os mesmos do ano anterior. 
Outro fator apontado é que o Tri-
bunal de Contas do Paraná reajus-
tou o benefício para seus servidores.

Neste ano, o TJ reajustou os 
vencimentos dos servidores em 
8,17%, com efeitos retroativos à 
data base, em 1º de maio. Neste sen-

tido, o pedido justifica que é neces-
sário reajustar o valor do auxílio-
-alimentação para que se mantenha 
o valor de compra, considerando o 
expressivo aumento na alimentação 
no Paraná.

Além disso, o TJ publicou o De-
creto 865/2016, que reajusta o auxí-
lio-alimentação de servidores e ma-
gistrados, prevendo aplicação do 
beneficio no valor de R$ 817,50 nos 
vencimento desde o mês de agosto.

Para 2017, o TJ já definiu o va-
lor de R$ 884,00, que será incluído 
na folha de pagamento do mês de 
janeiro. Isso tudo consolida a evo-
lução dos reajustes do auxílio, con-
firmando a necessidade de correção 
dos meses em que os valores não 
foram modificados, entre janeiro 
de 2015 e julho de 2016. 

TJ prepara alteração das 
resoluções 156 e 162

Em resposta ao pedido SEI nº 
101165-58.2016.8.16.6000, de 

autoria do Sindijus-PR, a assessoria 
jurídica do Tribunal de Justiça do 
Paraná (TJPR) havia preparado uma 
minuta de suspensão das resoluções 
156 e 162, a ser encaminhada ao Ór-
gão Especial (OE).

“1. Em atendimento ao determi-
nado no mov. 1496804, segue minuta 
de resolução de suspensão das Re-
soluções 156/2016-OE e 162/2016-
OE. 2. Sugiro o encaminhamento 
prévio às doutas 2ª vice-presidência 
e Corregedoria-Geral da Justiça. 3. 
Em havendo anuência ao proposto, a 
matéria poderá ser incluída na pauta 
da próxima sessão administrativa do 
Órgão Especial.”, afirmava a mani-
festação da assessoria.

Contudo, em reunião no dia 14 de 
dezembro, o Conselho de Supervisão 
dos Juizados Especiais optou apenas 
pela alteração das resoluções e não 

por sua suspensão. Até o fechamento 
desta edição, as alterações ainda não 
haviam sido publicadas no Diário da 
Justiça.

Em que pese às alterações deter-
minadas pelo TJ, o Sindicato conti-
nuará com o seu Pedido de Providên-
cias nº 0005409-25.2016.2.00.0000 
(protocolado em 04 de outubro), no 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
visando também à suspensão das re-
soluções.

Com a medida se espera que o 
Tribunal revogue as Resoluções 156 e 
162, determinando a tramitação dos 
processos de competência dos Juiza-
dos Especiais (cível, fazenda pública 
e criminal) em serventia específica, 
visto que as serventias criminais das 
Comarcas e Foros referidos nos arti-
gos 38 e 40 da Resolução nº 93/2013 
não possuem estrutura para compor-
tar os processos de competência dos 
Juizados Especiais. 
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Estiveram participando do 
XIII Torneio Interjudici-
ário do Paraná (Tijup) 

28 delegações, sendo: Francisco 
Beltrão/Ampére/Realeza, Cas-
tro, Toledo, Matinhos/Pontal, 
Antonina, Prudentópolis, Mor-
retes, Fórum Central Curitiba, 
Guaratuba, Laranjeiras do Sul, 
Mandaguaçu, Vara Cível de 
Guarapuava, Tribunal do Júri 
de Curitiba, Colombo, União 
da Vitória, Campo Largo, Para-
naguá, Ribeirão do Pinhal, Pal-
mital, Fazenda Rio Grande, TJ 
Vara da Infância, TJ Secretaria 
de Departamentos, Curitiba, TJ 
Mauá, TJ Curitiba, TJ Anexo e 
Departamento da Magistratura.

“Acredito que muitas ou-
tras delegações quiseram par-
ticipar. Mas, a indefinição de 
que seria decretado ou não 

CONCURSO

Na primeira noite do XIII 
Tijup, no dia 09, com uma 

vibração positiva de competi-
ção e congraçamento entre os 

Miss e Mister Tijup 2016 são eleitos pelos jurados

Servidores aprovam Plano Orçamentário 
do Sindijus-PR para 2017

será investido em campanha de filiação e nas deman-
das da campanha salarial, por exemplo.

Também estão definidos gastos fixos com a es-
trutura material do Sindicato, organização das coor-
denadorias e o investimento em formação político-
-sindical da categoria. A proposta também estabelece 
recursos para divulgação das iniciativas do Sindicato, 
além de orientar o uso racional dos recursos huma-
nos da entidade. 

Os jogos contaram 
com a participação 
de 450 atletas. E 
com a novidade 
que superou as 
expectativas da 
organização, Miss e 
Mister

Campo Largo leva a melhor e é campeã do 
XIII Torneio Interjudiciário do Paraná

feriado no dia 08, além do 
trabalho excessivo nos fóruns 
impediu mais inscrições”, afir-
mou Clovis Menger, secretário 
de Assuntos Sociais, Culturais 
e Desportivos do Sindijus-PR.

Para a próxima edição do 
Torneio (que ocorre a cada 
dois anos), o Sindijus-PR es-
pera reunir mais de 50 delega-
ções, para proporcionar uma 

integração maior de todos os 
trabalhadores da esfera do Ju-
diciário Paranaense.

No dia 11, se encerrou o 
XIII Tijup. Disputado em 25 
modalidades, o torneio reuniu 
servidores e famílias, juízes, 
desembargadores, advogados, 
funcionários e estagiários de 
todo o Poder Judiciário do Pa-
raná numa grande confrater-

nização, somando 500 pessoas 
entre organizadores e atletas.

Os jogos, promovidos pelo 
Sindijus-PR, fizeram parte das 
comemorações dos 28 anos do 
Sindicato e do Dia da Justiça, 
completados no dia 08. O Ti-
jup, foi realizado de 9 a 11 de 
dezembro, em Praia de Leste, 
é um dos maiores torneios es-
portivos do Judiciário Parana-

ense, desde a década de 90.
A delegação de Campo Lar-

go, que somou em três dias de 
competição um total de 81 pon-
tos, foi à campeã geral no XIII 
Tijup. O troféu entregue pela 
comissão organizadora ficará 
na comarca até a próxima edi-
ção do torneio.

O troféu a partir desta edi-
ção do Tijup será itinerante. 

Atletas da delegação de Campo Largo a vencedora, juntamente com a comissão organizadora do XIII Tijup 2016

Pâmela Mendes Leony

Jucilene Guimarães

participantes, foi apresentada a 
grande novidade desta edição: o 
concurso de Miss e Mister Tijup.

Na cerimônia de abertura 
oficial do torneio, os atletas 
juraram “participar deste Tor-
neio, como competidor leal, 
respeitando os demais compe-
tidores e as normas que regem 
a competição e, principalmen-
te, promovendo a confraterni-
zação para a glória do Sindi-
jus-PR e a glória do Tijup”.

O coordenandor-geral do 
Sindijus-PR, José Roberto agra-
deceu a presença de todos, as 
pessoas diretamente envolvidas 

e a todos que contribuíram para 
a realização deste evento. Fina-
lizando a sua fala “declarou, as-
sim, abertos os jogos”.

Após a abertura dos jogos, 
iniciou o concurso de “Miss e 
Mister” Tijup 2016, onde os 
jurados avaliaram os seguintes 
requisitos: Beleza, Simpatia e 
Desenvoltura, com uma nota 
média de 07 a 10.

As comarcas que apresen-
taram candidatos foram: Mati-
nhos, Palmital, União da Vitó-
ria, Laranjeiras do Sul, Toledo, 
Campo Largo e Paranaguá.

Com uma plateia empolga-

da e divertida, os jurados ele-
geram como a primeira Miss 
Tijup a representante da Co-
marca de Laranjeiras do Sul, 
Fernanda Bertolatto; e para o 
Mister Tijup 2016, represen-
tante da Comarca de Campo 
Largo, Elvis Felipe Antonio.

O evento teve como patro-
cinadores: La Pestiqueira, Sane-
par, Disan, Kagiva, Prefeitura 
Municipal de Pontal do Paraná 
– Secretaria de Esporte e Lazer, 
Bolson, Honda Enjin, Tilápia 
Brasilian, Ferragens Bortoloto, 
Projeção Corretora de Seguros e 
Governo do Estado do Paraná. 

TJ prepara alteração das 
resoluções 156 e 162

por sua suspensão. Até o fechamento 
desta edição, as alterações ainda não 
haviam sido publicadas no Diário da 
Justiça.

Em que pese às alterações deter-
minadas pelo TJ, o Sindicato conti-
nuará com o seu Pedido de Providên-
cias nº 0005409-25.2016.2.00.0000 
(protocolado em 04 de outubro), no 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
visando também à suspensão das re-
soluções.

Com a medida se espera que o 
Tribunal revogue as Resoluções 156 e 
162, determinando a tramitação dos 
processos de competência dos Juiza-
dos Especiais (cível, fazenda pública 
e criminal) em serventia específica, 
visto que as serventias criminais das 
Comarcas e Foros referidos nos arti-
gos 38 e 40 da Resolução nº 93/2013 
não possuem estrutura para compor-
tar os processos de competência dos 
Juizados Especiais. 
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Judiciário

Sindijus-PR quer a impugnação do Edital 
do Concurso de Analista Judiciário

Pedido de novo prédio do Fórum de Sarandi segue sem 
resposta do TJPR

CONDIÇÃO PRECÁRIA

Há mais de um ano, servi-
dores da comarca de Sa-

randi aguardam definição do 
Tribunal de Justiça do Paraná 
(TJPR) quanto à construção 
do novo edifício anexo ao Fó-
rum. O pedido SEI 0064794-
32.2015.8.16.6000 foi proto-
colado após a doação de um 
terreno vizinho ao Fórum pela 
Prefeitura, ainda em 2015.

Servidores relatam que os 
problemas de falta de estrutura 
têm se acumulado com a cria-
ção de novas varas e locais de 
trabalho na comarca. Foram 
criadas duas novas varas e duas 
Promotorias de Justiça, além 
da implantação do gabinete 
permanente do juiz substituto. 
A comarca também teve a con-
solidação do Serviço de Apoio 
à Infância. Os servidores afir-
mam que houve melhora no 
quadro de pessoal, mas a infra-
estrutura não acompanhou.

Na semana passada, o pre-
sidente Paulo Vasconcelos es-
teve em Sarandi e confirmou 
estar ciente deste requerimen-
to. Garantiu ainda que a partir 

do ano que vem haveria avan-
ços, já que faz mais de um ano 
que está paralisado aguardan-
do estudos pelo Departamen-
to de Engenharia.

O Sindijus-PR encami-
nhou pedido, SEI 64794-
32.2015.8.16.6000 reiterando a 
solicitação da comarca para que a 
construção do prédio anexo seja 
avaliada com rapidez e urgência.

BANHEIRO COLETIVO
Com a mesma estrutura física 
do Fórum ainda de 2012 e com 
o aumento do número de ser-
vidores, a estrutura ficou ainda 
mais defasada. Hoje, mais de 
30 servidores, estagiários e o 
juiz substituto se revezam para 
utilizar um único banheiro. 
Assim, o sanitário é o mesmo 
para homens e mulheres, o que 
causa desconforto. Para evitar 
ainda mais constrangimento e 
humilhação, os servidores co-
locaram uma plaqueta identifi-
cando que alguém está usando 
o banheiro, pois já aconteceu 
de um servidor entrar e encon-
trar outro utilizando o vaso.

PRESOS
Outra situação urgente e que 
preocupa a categoria é a falta 
de celas para presos aguarda-
rem audiências.
O Fórum conta apenas com uma 
cela, que se destinava ao réu preso 
que está sendo julgado no Tribu-
nal do Júri. Com o passar do tem-

po, por falta de local adequado, 
todos os presos passaram a ser 
acondicionados na mesma cela.
Como não há outra estrutura, já 
houve casos de misturar presos 
condenados e provisórios, 
presos criminais e presos civis. 
Também homens e mulheres, 
adolescentes infratores e maiores. 

Não há qualquer separação. A 
escolta acaba algemando presos 
em qualquer lugar. Segundo 
informações, geralmente ficam 
sentados no chão e algemados 
em mesas e cadeiras. A Polícia 
Militar também já solicitou à 
Direção do Fórum para que o 
problema seja resolvido. 

Foi publicado no site do 
Tribunal de Justiça do 
Paraná (TJPR) o Edital 

nº 003/2016 do Concurso Pú-
blico para os cargos de Analis-
ta Judiciário - Áreas de Apoio 
Especializado – Especialida-
des Serviço Social e Psicologia, 
onde serão ofertadas 45 vagas, 
sendo 30 para Assistentes So-
ciais e 15 para Psicólogos(as). 
E no item VI - DAS CONDI-
ÇÕES PARA A INSCRIÇÃO, 
exigência 23.5 “possuir Car-
teira Nacional de Habilita-

ção, categoria B ou superior, 
válida, conforme o Código de 
Trânsito Brasileiro”.

Porém, não consta das leis 
do Exercício Profissional das 
duas profissões que seja sua 
atribuição conduzir veículos 
para desenvolver as obrigações 
que a habilitação lhe impõe.

As entidades requerentes 
das áreas declaram no pedido 
protocolado, que entendem 
a importância e urgência da 
realização de Concurso Pú-
blico para atender a demanda 

processual existente nas uni-
dades judiciárias. No entanto 
isso não justifica extrapolar a 
legislação. “Faltam Analistas 
da área Judiciária e também 
Psicólogos, Assistentes Sociais 
e Pedagogos, sem estes profis-
sionais não há como viabilizar 
as equipes multidisciplinares”, 
diz documento.

Por essa razão, o Sindijus-
-PR solicita no SEI nº 113442-
09.2016.8.16.6000 a impug-
nação do Edital do Concurso. 
Vale ainda salientar, que exis-

te um SEI de nº 0050136-
03.2015.8.16.6000 onde o Sin-
dicato já questiona tal exigência 
aos profissionais e pede pro-
vidências, no entanto esse pe-
dido encontra-se parado no 
DGRH desde outubro de 2015.

Ressalte-se que há ainda 
uma demanda específica das 
equipes multidisciplinares, que 
é determinação do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) que 
o Tribunal forme essas equipes 
com psicólogos, assistentes so-
ciais e pedagogos, no entanto 

esses profissionais são em nú-
mero muito inferior ao necessá-
rio para instalação das equipes.

Para o Sindijus-PR, diante 
da importância deste concurso, 
não se pode permitir que o Edi-
tal restrinja sua amplitude, por 
isso requer a sua alteração para 
retirar a exigência de carteira 
de habilitação dos candidatos 
aos cargos de analistas nas áreas 
de atividade em questão, e que 
retire o termo “ou” Item XV - 
DAS EXIGÊNCIAS PARA A 
NOMEAÇÃO E POSSE, “109. 
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RADAR

 CANCELADA A HOMENAGEM DO 
TJ AOS APOSENTADOS

O Sindijus-PR foi comunicado, pela administração do 
Tribunal de Justiça (TJ), que a homenagem aos aposentados 
que ocorreria no dia 16 de dezembro de 2016 foi cancelada. 
O Tribunal aponta uma nova data para janeiro de 2017. 
Portanto, assim que houver maiores informações e o dia, o 
Sindicato avisará os aposentados.

 SERVIDORES PODEM ANALISAR PEC 
287 E ENCAMINHAR POSIÇÕES AO 
SINDIJUS-PR

O Departamento Jurídico do Sindijus-PR iniciou a análise 
da PEC 287, que reforma a previdência pública e privada. 
Enquanto a Diretoria do Sindicato e os advogados avaliam a 
proposta, servidores podem mandar comentários e dúvidas 
pelo e-mail conscienciaeluta@sindijuspr.org.br para serem 
discutidas com toda a categoria. O Sindijus-PR também 
já avalia mobilizações para janeiro de 2017, quando a 
tramitação da PEC pode ter inicio, caso sejam convocadas 
sessões pela Câmara Federal. Uma das principais alterações 
apontadas pela reforma é a ampliação do tempo de 
contribuição para aposentadoria integral. O Sindijus-PR quer 
reunir o máximo de argumentos propostos pela categoria 
para preparar ações e debates sobre a reforma.

 INDENIZAÇÃO DAS FÉRIAS É PAGA 
PELO TJ

O Sindijus-PR informa que Tribunal de Justiça (TJ) pagou, 
nesta terça-feira aos servidores que haviam feito o 
requerimento, a indenização das férias não usufruídas.
Servidores públicos com férias já vencidas e não gozadas 
podem receber indenizações por não terem conseguido 
se afastar do trabalho. Para cada período de férias não 
usufruídas, o TJ tem concedido o equivalente a um mês de 
salário bruto (sem os descontos). Os pagamentos foram 
realizados somente para os servidores que requereram a 
indenização através do sistema Hércules.

 CONVERSÃO DA LICENÇA-ESPECIAL 
EM PECÚNIA É REGULAMENTADA

O Tribunal Justiça do Paraná (TJPR) regulamentou na sessão 
administrativa de hoje (12), a Lei 18.747/2016, que permite a 
conversão em pecúnia da licença-especial não usufruída, no 
momento da aposentadoria. O Tribunal ainda não publicou 
a íntegra do texto da referida regulamentação, que deverá 
tratar acerca da forma e da ordem em que serão realizados 
os pagamentos. A Lei garante o princípio da vedação ao 
enriquecimento sem causa da administração, matéria já 
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ARE 
721001. O pagamento das licenças especiais não gozadas 
é uma reivindicação histórica dos servidores do Poder 
Judiciário paranaense. O Sindicato continuará a acompanhar 
o procedimento da regulamentação, e tão logo se saiba de 
novas informações haverá divulgação no site.

Ogoverno enviou na noite 
do dia 05 de dezembro a 
Proposta de Emenda à 

Constituição (PEC) 287/2016 ao 
Congresso Nacional, essa emen-
da contem a proposta de reforma 
da Previdência Social com o obje-
tivo manifestado pelo governo de 
reduzir o déficit da previdência.

A principal medida da pro-
posta é estabelecer a idade míni-
ma de aposentadoria que passa 
a ser de 65 anos para homens e 
mulheres, atualmente não há ida-
de mínima para se aposentar o 
que há é o tempo mínimo de con-
tribuição que é de 30 anos para as 
mulheres e 35 anos para os ho-
mens, aplicando nesses casos o 
fator previdenciário reduzindo o 
valor do benefício dos trabalha-
dores que se aposentam antes dos 
60 anos para as mulheres e de 65 
anos para os homens. Esse fatore 
foi criado em 1999 para retardar 
os pedidos de aposentadoria e 
uma primeira tentativa de criar 
a idade mínima. Posteriormente 
foi criado o fator 85/95, ou seja, 
na contagem da idade e do tempo 
de contribuição é necessário atin-
gir essa contagem para receber o 
benefício integral.

A reforma proposta atingirá 
todos os trabalhadores que estão 
no mercado de trabalho e que tem 
menos de 50 anos (homens) e 45 
anos (mulheres), pessoas (homens 
e mulheres) que tem 50 anos ou 
mais estão incluídos na regra de 
transição aplicando-se a esses ca-
sos um tempo adicional de 50%, 
por exemplo: se falta 5 anos para se 
aposentar esse tempo será extendi-
do para 7,5 anos, não se aplica es-
sas regras para os trabalhadores(a) 
que preencherem todos os requi-
sitos para se aposentar antes da 
aprovação da reforma.

Além da idade mínima a pro-
posta também altera o tempo mí-
nimo de contribuição passado dos 
atuais 15 anos para 25 anos, outra 

Sindijus-PR quer a impugnação do Edital 
do Concurso de Analista Judiciário

Análise elaborada pelo assessor econômico do Sindijus-PR, Cid Cordeiro

Pedido de novo prédio do Fórum de Sarandi segue sem 
resposta do TJPR

Não há qualquer separação. A 
escolta acaba algemando presos 
em qualquer lugar. Segundo 
informações, geralmente ficam 
sentados no chão e algemados 
em mesas e cadeiras. A Polícia 
Militar também já solicitou à 
Direção do Fórum para que o 
problema seja resolvido. 

esses profissionais são em nú-
mero muito inferior ao necessá-
rio para instalação das equipes.

Para o Sindijus-PR, diante 
da importância deste concurso, 
não se pode permitir que o Edi-
tal restrinja sua amplitude, por 
isso requer a sua alteração para 
retirar a exigência de carteira 
de habilitação dos candidatos 
aos cargos de analistas nas áreas 
de atividade em questão, e que 
retire o termo “ou” Item XV - 
DAS EXIGÊNCIAS PARA A 
NOMEAÇÃO E POSSE, “109. 

alteração é a extinção das aposen-
tadorias especiais para agricultores 
familiares e professores mantendo 
essa condição apenas para os por-
tadores de deficiência.

SERVIDORES PÚBLICOS
Os servidores públicos pas-
sarão do regime próprio para 
o regime geral para o Regime 
Geral da Previdência Social 
(RGPS), seguindo as mesmas 
regras de idade mínima (60 
anos), tempo mínimo de con-
tribuição (25 anos), 10 anos 
no serviço público e 5 anos no 
cargo efetivo.
O cálculo do valor do benefício 
corresponderá a média de todos 
os proventos e corresponderá a 
51% dessa média, acrescido de 1% 
por ano de contribuição, exigirá 
contribuição ininterrupta desde 
os 16 anos de idade para atingir o 
valor integral aos 65 anos
Trata-se da regra de cálculo dos 
proventos de aposentadoria. Nes-
te sentido, estabelece que o be-
nefício corresponderá a 51% da 
média dos salários, acrescido de 
1% por ano de contribuição. Para 
obter 100% da média dos salários 

percebidos no período de cálculo, 
o servidor deverá contribuir por 
49 anos, com 65 anos de idade 
ele terá que ter tido contribuições 
ininterruptas desde os 16 anos de 
idade, sem distinção entre ho-
mem e mulher.

REFORMA RETIRA DIREITOS 
DOS TRABALHADORES
A reforma proposta pelo governo 
retira direitos constitucionais e 
legais dos trabalhadores em geral, 
exigirá mais tempo de perma-
nência no mercado de trabalho, 
altera a forma de cálculo das mé-
dias salariais o que implicará em 
benefícios com valores menores 
do que o previsto nas regras atu-
ais, em síntese com essa reforma 
o trabalhador terá que trabalhar 
mais e receberá menos.
A alegação do governo de que a 
reforma é para equilibrar as con-
tas públicas é falsa porque não a 
computa como receita todas as 
fontes previstas na Constituição e 
Leis como receita da previdência 
e inclui gastos/benefícios sociais 
que deveriam ser arcados pelo 
Tesouro Nacional e não pela pre-
vidência social. 
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Da rua, os tijo-
los de vidro são 
apenas parte 

da fachada do Fórum 
das Varas da Fazenda 
Pública de Curitiba. De 
dentro, do subsolo do 
edifício, eles se tornam 
a única entrada de luz 
natural que ilumina a 2ª 
Vara de Execuções Fis-
cais Municipais.

Parte do “calabouço”, 
como servidores apelida-
ram a Vara, fica debai-
xo da calçada externa. 
Apenas três ventilado-
res, dois na parede, são 
responsáveis pela venti-
lação interna, somente 
artificial. Sem janelas, a 
vara se transforma numa 
verdadeira sauna no ve-
rão, que se reverte em 
frio ao longo do inverno. 
O mofo se acumula atrás 
de prateleiras. A poeira 
é constante. O combate 
aos insetos é diário, na maioria 
das vezes contra baratas.

Kátia Domingues Farto, téc-
nica judiciária, relatou ao Sindi-
jus-PR que servidores têm fica-
do doentes e tiram licença para 
tratamento em decorrência da 
insalubridade. Segundo ela, tem 
aumentado o numero de afas-
tamentos e se tornou frequen-
te que a juíza libere servidores 

O subsolo da Justiça

AGENDA

Calor, humidade, baratas e mofo castigam servidores no Fórum da Fazenda em Curitiba

 19 DE DEZEMBRO
Emancipação Política do 
Paraná

 20 DE DEZEMBRO
TJPR e Sindijus-PR entram 
em recesso

 25 DE DEZEMBRO
Natal

 01 DE JANEIRO
Confraternização 
Universal - Ano Novo

 JANEIRO
Data ainda ser definida 
pelo TJPR para a 
homenagem dos 
aposentados

 09 DE JANEIRO
TJPR e Sindijus-PR 
retornam ao expediente 
normal

 24 DE JANEIRO
Dia dos Aposentados

 20 DE FEVEREIRO
Dia Mundial da Justiça 
Social normal

 28 DE FEVEREIRO
Carnaval

do trabalho devido ao calor. “É 
insuportável. O calor do asfalto 
aquece demais aqui embaixo, 
é um forno. Não há condições 
de trabalhar”, afirma Kátia. 
Diz ainda que as 1ª e 2ª varas 
Estaduais também sofrem com 
problemas de ventilação e calor. 
Nos demais andares, os relatos 
se limitam ao pouco espaço.

O ar condicionado central 
funciona, mas não pode ser li-

gado devido ao forte cheiro. “E 
ainda assim há o problema que 
quando liga funciona bem nos 
andares mais altos e esfria de-
mais aqui para nós. Não tinha 
meio termo. Dependemos ape-
nas desses ventiladores”, expli-
ca Katia Farto. Os pedidos de 
conserto e limpezas não estão 
garantidos.

A 2ª Vara de Execuções Fis-
cais Municipais tem 15 servi-

Gustavo Henrique VidalGustavo Henrique Vidal

dores que cumprem seu 
expediente das 12 às 19 
horas, mesmo em estado 
insalubre, para manter o 
andamento das mais de 
90 mil ações. A vara já 
digitalizou 43 mil pro-
cessos, e só esse ano já 
arrecadou mais de 3,4 
milhões de reais.

Um pedido de juízes 
do Fórum já foi protoco-
lado no Tribunal de Justi-
ça do Paraná (TJPR), mas 
segue aguardando res-
posta oficial. O TJPR tem 
vistoriado outros prédios 
para transferir o Fórum, 
mas não tem previsão de 
mudança do local. Em 
contato com magistrados, 
o Departamento de En-
genharia reconhece que o 
prédio possui acomoda-
ções precárias.

Assim como foi fei-
to no caso do Fórum 
Criminal da Capital, o 

Sindijus-PR levará as péssimas 
condições de trabalho ao Mi-
nistério Público do Trabalho. 
“Servidores enfrentam situa-
ções, do interior à capital, que 
são de extrema insalubridade. 
O TJPR precisa tomar medidas 
que preservem a saúde de seus 
trabalhadores”, relata o diretor 
do Sindicato Leandro Fonseca, 
que esteve no local. 


