
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR ADALBERTO JORGE XISTO 

PEREIRA, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO PARANÁ. 

 Assunto: SEI nº  0044156-02.2020.8.16.6000 – 

Pedido de reconsideração - URGENTE 

 

O SINDIJUS-PR - SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER 

JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito privado, entidade 

sindical de primeiro grau, CNPJ 75.061762/0001-05, com sede Administrativa na Rua David 

Geronasso 227, CEP 82540-150, Boa Vista, Curitiba, Paraná, por seu Coordenador Geral 

JOSÉ ROBERTO PEREIRA, brasileiro, casado, oficial de justiça aposentado, RG 

1.894000-0, CPF 303580439-72, residente e domiciliado à Avenida Ernani B. Rosas, 3131, 

Jardim Carvalho, CEP 84015-900, Ponta Grossa, Paraná, vem à presença de Vossa 

Excelência expor e requerer RECONSIDERAÇÃO, com fulcro nos artigos 144 e 146 da Lei 

16024/2008.  

 

Os artigos 144 e 146 da Lei 16024/2008 asseguram o direito de pedido de 

reconsideração.   

 

Art. 144. Cabe pedido de reconsideração dirigido à autoridade que 

houver proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado.  

Parágrafo único. A impugnação, o requerimento e o pedido de 

reconsideração de que trata o caput deste artigo e os arts. 142 e 143 

deste Estatuto deverão ser despachados no prazo de 05 (cinco) dias e 

decididos dentro de 30 (trinta) dias. 

Art. 146. O prazo para interposição de pedido de reconsideração 

ou de recurso é de 15 (quinze) dias, a contar da publicação ou da ciência 

da decisão pelo interessado. 

   



 

 

As súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal dão à 

Administração Pública a prerrogativa de anular seus atos, portanto, o Tribunal de 

Justiça do Paraná pode rever, sem nenhum demérito, tão ilegal e inconstitucional 

ato arbitrário. 

 

Súmula 346 STF: “a Administração pode declarar a nulidade dos seus 

próprios atos”. 

 

Súmula 473 do STF: “a Administração pode anular os seus próprios atos, 

quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se 

originam direitos”.  

 

O requerente reitera todos os fundamentos e pedidos contidos no 

requerimento inicial.  

  

O SindijusPR requereu, concessão de reajuste inflacionário nos salários dos 

servidores do Poder Judiciário Estadual por entender tratar-se de matéria de direito dos 

servidores o referido reajuste conforme a Lei 16165 de 06 de Julho de 2009, definiu como 

data base para os servidores do Poder Judiciário do Estado do Paraná o mês de maio, bem 

como em documento apartado requereu o reajuste dos servidores aposentados do Foro 

extrajudicial, considerando-se o índice de 2,40%. 

 

Ocorre que a decisão presidencial concluiu pelo indeferimento do pedido , e 

argumentou que: “às vedações constantes dos artigos 7º e 8º da Lei Complementar nº 

173/2020, disposições que, respectivamente, alteraram o artigo 21 da Lei Complementar 

nº 101/2000 e estabeleceram situações de excepcionalidade em relação a diversos 

benefícios funcionais e atos administrativos durante o período de 28 de maio de 2020 a 31 

de dezembro de 2021, no qual se enquadra o pedido formulado nestes autos.” 

 



 

A decisão nº 5831327 faz os seguintes destaques e apresentamos a seguir as 

considerações: 

 

1. Torna-se desnecessário a aplicação desse entendimento do Supremo 

Tribunal Federal no período de pandemia até 31 de dezembro de 2021 pois é 

desnecessário que o Presidente deste Tribunal se pronuncie, de forma fundamentada, 

a respeito da impossibilidade de concessão do reajuste anual, neste ano e no próximo, 

na medida em que tal impedimento é decorrente de expressa disposição de lei. 

 

Consideração:  

 

Ao julgar a ADI nº 2061-DF, o STF definiu que a norma constitucional (inciso X 

do Art. 37)  “ ... impõe ao Chefe do Poder Executivo o dever de se pronunciar, 

anualmente e de forma fundamentada, sobre a conveniência e possibilidade de reajuste 

ao funcionalismo”: 

 

O Art. 7º da LC 173 estabelece que “II - serão dispensados os limites e afastadas 

as vedações e sanções previstas e decorrentes dos arts. 35, 37 e 42, bem como será 

dispensado o cumprimento do disposto no parágrafo único do art. 8º desta Lei 

Complementar, desde que os recursos arrecadados sejam destinados ao combate à 

calamidade pública”; 

 

O inciso X do Art. 37 da CF assegura  “X - a remuneração dos servidores públicos 

e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei 

específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, 

sempre na mesma data e sem distinção de índices”. 

 

A LC 173 dispensa os limites e afasta vedações e sanções previstas, mas não 

excepcionalisa a obrigação da manifestação de forma fundamentada sobre a 

possibilidade de reajuste ao funcionalismo.  



 

 

Entendemos que é obrigação sim de apresentação de justificativa, manifestação, 

de forma fundamentada, da possibilidade ou não da aplicação da revisão geral anual  

ao funcionalismo.  

 

2. A decisão apresenta informações sobre os impactos da pandemia nas 

finanças do Estado e do TJ, como segue 

 

Principais Impactos para o Tribunal de Justiça 

Os impactos diretos da crise econômica para o Tribunal de Justiça são a queda 

na arrecadação dos fundos da Justiça, a queda no repasse dos duodécimos, e o 

aumento no limite de gastos com pessoal. 

 

Considerações: 

 

2.1. Queda no repasse dos duodécimos:  não houve, pelo contrário, houve 

aumento do repasse em 4,61% no acumulado de janeiro a novembro de 2020 

comparado com igual perído de 2019, esse percentual de aumento representou 

incremento monetário de R$ 96,86 milhões. 

A previsão de queda no repasse do duodécimo referida na decisão não ocorreu, 

houve aumento no repasse do duodécimo. 

    

Mês 
Repasse do Tesouro R$ milhões 

2020 2019 

jan 199,83 191,02 

fev 199,83 191,02 

mar 199,83 191,02 

abr 199,83 191,02 

mai 199,83 191,02 

jun 199,83 191,02 



 

jul 199,83 191,02 

ago 199,83 191,02 

set 199,83 191,02 

out 199,83 191,02 

nov 199,83 191,02 

dez  191,02 

jan.nov 2.198,12 2.101,26 

Var. R$ 96,86  

Var. % 4,61  
 

2.2. Aumento no limite do gasto com pessoal: 

 

 Também não ocorreu, pelo contrário, houve queda no limite, no acumulado dos 

doze meses encerrado em agosto de 2020 o limite do gasto com pessoal em relação a 

receita corrente líquida foi de 4,96%, no período anterior (doze meses encerrado em 

agosto de 2019) o limite foi de 5,19%, portanto houve queda do uso do limite de 4,43%, 

a margem fiscal (diferença entre o limite verificado e o limite prudencial) aumentou de 

9,83% para 14,92%, aumento na margem fiscal de 51,83%. 

 

Não foi confirmada a estimativa de aumento no limite de gasto com pessoal como 

afirmado na decisão, houve queda. 

 

Limite do Gasto com Pessoal (% da despesa com 

pessoal/receita 
 

Descrição ago/20 ago/19 
Var. 

% 

Verificado 4,96  5,19  -4,43  

Limite Prudencial 5,70  5,70  0,00  

Margem Fiscal (%) 14,92  9,83  51,83  

 



 

2.3. Queda na arrecadaçãodos fundos da justiça 

 

Nesse tópico sim houve queda como afirma o texto da decisão, no entanto a 

queda foi bem menor que a levantada no início da pandemia, a decisão demonstra 

queda de 58% no Funjus e 38% no Funrejus, os dados acumulados de janeiro a 

novembro apontam para queda na arrecadação de recursos próprios de 18%. 

 

Mês 
Recursos próprios 

2020  2019  Var. % 

jan 43,94  50,66  -13,26  

fev 44,92  56,85  -20,99  

mar 45,92  53,33  -13,90  

abr 35,54  57,41  -38,09  

mai 44,29  60,51  -26,81  

jun 46,45  56,88  -18,35  

jul 50,86  63,21  -19,53  

ago 52,78  63,17  -16,45  

set 49,39  56,39  -12,41  

out 51,06  57,64  -11,42  

nov 48,83  50,80  -3,88  

dez   48,61    

jan.nov 513,97  626,85    

Var. R$ -112,88      

Var. 5 -18,01      

 

 

3. Arrecadação do Estado – abril a agosto -  

 

A decisão   destaca a perda estimada de  R$ 1,94 bilhão na arrecadaçaõ do ICMS 

no período de abril a agosto de 2020, a perda ocorreu mas também de maneira muito 

inferior ao considerado. Algumas ressalvas sobre essas contas, a SEFA tem utilizado para 

esses cálculos a parcela do ICMS dos municípios no computo da perda e a variação real, 

para avaliar o impacto da arrecadação de ICMS no duodécimo do TJ tenho que excluir a 

parcela dos municípios (25%) e considerar a variação dos valores nominais. Na tabela 

abaixo pode-se obseervar que a perda nominal do ICMS (75%) foi de R$ 789 milhões no 



 

período de abril a agosto, mas como pode ser observado na próximo tópico essa perda foi 

revertida quando considero o balanço do ano até o mês de novembro. 

 

Perda de arrecadação nominal com ICMS abril a agosto 2020 

Descrição abril a julho abril a agosto 
   

1. Perda nominal 

ICMS 100% R$ 1,096 bilhão R$ 1,052 bilhão 

ICMS 75%      R$ 822 milhões        R$ 789 milhões 

Auxílio Financeiro R$ 1,717 bilhão R$ 1,717 bilhão 

Saldo para Estado (sobre 75%)             R$ 900 milhões  
   

2. PERDA REAL (IPCA)   

ICMS 100% R$ 1,336 bilhão R$ 1,356 bilhão 

ICMS 75% R$ 1,002 bilhão R$ 1,017 bilhão 

Auxílio Financeiro R$ 1,717 bilhão R$ 1,717 bilhão 

Saldo para Estado (sobre 75%)            R$ 720 milhões  

 

 

Arrecadação do Estado - janeiro a novembro 

 

No acumulado do ano (janeiro a novembro) o resultado inverteu a perda para ganho 

e o ICMS já acumula um saldo positivo de 0,86% e que representa acréscimo de R$ 188 

milhões.  

Portanto, o ano deve encerrar com crescimento da receita de ICMS e não perda 

como foi previsto pela SEFA e adotado como premissa do TJ para a decisão de não 

aplicação do revisão geral anual. 

 

Arrecadação de ICMS (75%), acumulado a partir de janeiro 

Ano jan a out jan a nov  

  Realizado Previsto 

2020 19.310.843.134,03 21.937.036.931,78 



 

2019 19.361.758.574,51 21.749.207.481,56 

Var. R$ -50.915.440,48 187.829.450,23 

Var. % -0,26 0,86 
 

 

5. Impacto da queda do ICMS no repasse do duodécimo 

 

A decisão afirma que :  “Com base nessa queda na receita do ICMS, pode-se 

estimar uma queda no repasse do Duodécimo a partir de abril, de pelo menos 92,41 

milhões de reais para o ano de 2020.” 

Consideração:  Não houve queda na arrecadação do ICMS como  

 

 

 

 

 

No repasse do duodécimo como já demonstrado acima, não há razão para alegar 

essas condições para não aplicar a revisão geral anual devida aos Servidores. 

 

5. Gasto com pessoal acima do limite prudencial 

 

A decisão afirma que :   “Outra consequência da redução na arrecadação de 

impostos é a queda na Receita Corrente Líquida – RCL e, consequentemente o 

aumento proporcional de despesas de pessoal que já estão muito próximas do Limite 

Prudencial. Em 2019 o percentual das Despesas com Pessoal ficou em 5,09% da RCL. 

Considerando a projeção realizada pelo DEF na informação 4795777, o percentual de 



 

despesas com pessoal para 2020 é de 5,64%, ou seja, fica acima do limite de alerta 

e muito próximo do limite prudencial. 

No entanto, considerando o impacto da redução da arrecadação com ICMS, 

observa-se que o percentual de despesas com pessoal aumenta para 5,93%, ou 

seja, acima do limite prudencial e muito próximo do limite máximo de 6%.” 

Consideração: não ocorreu o aumento do comprometimento do Gasto com  

Pessoal, houve queda como já demonstrado e novamente apresentado na tabela 

abaixo. O TJ estimou que o gasto com pessoal atingiria 5,93% de comprometimento da 

receita, portanto acima do limite prudencial que é 5,70%, o que ocorreu de fato é que o 

índice ficou em 4,96% nos doze meses encerrado em agosto, índice esse muito aquém do 

limite prudencial (5,70%) e muito inferior ao estimado pelo TJ (5,93%).   

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

1. Não houve queda da arrecadação de ICMS como previsto pela SEFA; 

2. Não houve redução do repasse do duodécimo; 



 

3. O limite do gasto com pessoal não atingiu o limite prudencial, pelo contrário, 

caiu e ficou bem abaixo da previsão do TJ; 

 

O SindijusPR, vem respeitosamente requerer: 

 

A RECONSIDERAÇÃO da r.  DECISÃO Nº 5831327 - P-GP-RORGA, e a imediata 

aplicação retroativa à maio de 2020 da revisão geral anual com a aplicação do índice 

de 2,40% para os servidores ativos e aposentados do Foro Judicial e Extrajudicial. 

 

 

 

 Curitiba, 17 de dezembro de 2020 

 

 

 

 


