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I – Trata-se de pedido de reconsideração 8360099 interposto pelo SINDIJUS-
PR - Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Paraná, em razão da Decisão
8249153 que acolheu o Parecer 8249137 da Consultoria Jurídica do DGRH e, com base no
artigo 139 da Lei Estadual nº 16.024/2008 e no princípio da legalidade, indeferiu o pedido de
abono de faltas para os servidores que comparecerão no CONSEJU - Congresso dos
Servidores do Judiciário, a ser realizado nos dias 18, 19 e 20 de novembro de 2022, na cidade
de Ponta Grossa.

Alegou, em síntese, que referido congresso é realizado apenas uma vez dentro
do período de 03 anos, e que este Tribunal já havia autorizado a dispensa de servidores para
outros eventos realizados em outras cidades.

A Consultoria Jurídica deste Gabinete da Presidência opinou pelo provimento
do pedido de reconsideração, sob o argumento de que os arts. 40 e 41 do Estatuto dos
Funcionários do Poder Judiciário do Estado do Paraná - Lei Estadual n.º 16.024/2008 autorizam
a compensação de horário pelo Presidente, desde que fundada em razões de interesse público
(Parecer Jurídico 8372961).

Argumentou que o pedido inicial da entidade não era de mero abono de faltas,
mas de dispensa de servidores mediante futura compensação de horas. Afirmou também que a
ausência de regulamentação a respeito do procedimento de compensação de horário não pode
inviabilizar o direito dos servidores sindicalizados de comparecer em congresso de categoria,
sob pena de caracterização de violação ao direito de liberdade sindical prevista no art. 8º da
Constituição Federal.

 

II – Considerando o contido nos autos, notadamente no Parecer Jurídico
8372961 da Consultoria Jurídica deste Gabinete da Presidência, cujos fundamentos adoto
como razões para dar provimento ao pedido de reconsideração 8360099 e, consequentemente
revogar a Decisão 8249153, autorizando-se a dispensa dos servidores sindicalizados de
comparecer no CONSEJU - Congresso dos Servidores do Judiciário, a ser realizado nos dias
18, 19 e 20 de novembro de 2022, na cidade de Ponta Grossa, desde que não acarrete
interrupção e/ou prejuízo significativo da atividade jurisdicional na unidade de lotação dos
referidos servidores e, mediante comprovação de comparecimento no referido congresso, para
viabilizar futura reposição das horas no prazo máximo de 03 meses, nos termos definidos pela
chefia imediata.

 

III – Cientifique-se, com urgência, o SINDIJUS-PR - Sindicato dos Servidores do
Poder Judiciário do Estado do Paraná, diante da proximidade do evento.



 

IV- Ao DGRH para as providências cabíveis, inclusive, para iniciar, em autos
apartados, estudos para regulamentação das compensações de horário quando exista prévia
autorização de dispensa de servidores pela autoridade competente, em horário de expediente,
com fundamento em razões de interesse público.

 

Curitiba, data gerada pelo sistema.

 

 

Des. JOSÉ LAURINDO DE SOUZA NETTO

Presidente do Tribunal de Justiça

Documento assinado eletronicamente por José Laurindo de Souza Netto, Presidente do
Tribunal de Justiça, em 17/11/2022, às 13:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjpr.jus.br/validar
informando o código verificador 8374254 e o código CRC C7D7F756.

0122807-77.2022.8.16.6000 8374254v2


