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Data-Base e Isonomia
Data-Base

O Sindijus-PR protocolou junto ao Tribunal de Justiça requerimento de reajuste salarial no percentual de
12,13%, correspondente a variação da inflação medida
pelo IPCA entre maio/2021 e abril/2022, com efeitos financeiros a partir de 1º de maio de 2022.
Apesar dessa expressa previsão legal e da autonomia orçamentária, administrativa e financeira do poder judiciário, muitos são os entraves encontrados, seja
no Tribunal, passando pela Assembleia Legislativa e
governo do estado.
Todo ano o Sindijus-PR se mobiliza e promove ações
em conjunto com toda a categoria, com os demais poderes e entidades representativas do serviço público,
no sentido de garantir que esse direito seja respeitado.
Este ano não será diferente, pois, além dos entraves mencionados, a conjuntura de ataques ao serviço
público em todas as esferas tem trazido muita insegurança e necessidade de resistência e luta, a fim de que o
índice seja incorporado integralmente aos salários dos
servidores, bem como o serviço público, como um todo,
continue existindo e seja fortalecido.

Isonomia

Bandeira do Sindijus-PR desde a década de 90, a luta
pela isonomia de tratamento e salários entre primeiro
e segundo graus de jurisdição do Tribunal de justiça
do Paraná, passou para uma fase importante e decisiva
após a promulgação da Lei 20.329/2020, que, em seu
art. 17, prevê que uma “Lei específica, cuja vigência se
dará após 31 de dezembro de 2021, disciplinará o reenquadramento e a unificação das tabelas de vencimentos dos cargos da carreira Intermediária”. Há cinco meses, o sindicato e toda a categoria tem intensificado a
cobrança junto ao tribunal para que haja efetivação da
Lei, em especial para que os servidores do nível intermediário do primeiro grau, tenham seu direito a equiparação salarial com o segundo grau, cuja diferença
soma 14,53%, respeitado.

| www.sindijuspr.org.br

Palavra do Leitor

Entre em contato: conscienciaeluta@sindijuspr.com.br

FÉRIAS

Solicito informação sobre indenização de férias, nunca
aderi ao procedimento e não entendo bem como funciona.
Sempre é necessário verificar o acervo, certo? É possível
requerer a indenização do saldo que tenho? Meu interesse
seria solicitar a indenização de 30 dias. Qual é valor
indenizado? Acrescenta o adicional? Tem alguma previsão
do próximo decreto possibilitando o pedido? (G.A.)
Obrigada por seu contato! Com a alteração feita esse ano são
necessários apenas 30 dias de acervo sendo que o restante
poderá ser indenizado. O número máximo para venda será
definido pelo TJ (que ele tem parcelado). No 2º semestre é
bem possível que ele permita contabilizar as férias de 2023,
mas no seu caso, se quer indenização de 30 dias, nem será
necessário utilizar as férias de 2023. Espero ter esclarecido
sua dúvida, caso contrário fique a vontade para entrar em
contato comigo novamente. (Direção Sindijus-PR)

CONCURSO

Preciso de uma orientação de vocês. Sou um dos aprovados
no ultimo concurso para técnico judiciário, e quando da
inscrição eu havia feito ela errado não optando pela opção
de afro descente, achei que por minha nota não ter sido
o suficiente para ficar entre as vagas iniciais não faria
muita diferença, porém nesta última convocação as notas
dos convocados nas cotas de afro foram menores que
as minhas que estou no na lista de ampla concorrência.
Gostaria de saber se é possível entrar com um recurso
administrativo requerendo a mudança da minha opção,
aderindo pelas cotas de afro. Obrigado. (E.N.M.)
Em nosso entendimento acreditamos que não, uma vez
que, apesar de ter sido por engano, você optou pela
vaga de ampla concorrência e assim foi classificado.
Talvez antes da realização da prova a Comissão poderia
aceitar a possibilidade. Nada impede que você questione
administrativamente, mas acreditamos que percluiu.
Espero ter esclarecido sua dúvida, caso contrário fique
a vontade para entrar em contato comigo novamente.
(Direção Sindijus-PR)
As cartas não refletem a opinião do Sindicato.
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CNJ DE OLHO

Sindijus-PR leva reivindicações dos
servidores ao coordenador da inspeção do CNJ
Conselho fiscalizou atuação do Judiciário paranaense

E

ntre os dias 16 e 20 de maio, o Tribunal de Justiça passou pela inspeção do Conselho Nacional de Justiça. A Direção do Sindijus-PR aproveitou a presença da equipe do CNJ e reuniu uma
série de demandas dos servidores para apresentar
ao coordenador Carlos Vieira von Adamek. Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, o magistrado foi destacado pelo Conselho para gerenciar
os trabalhos no Paraná.
Com campanha em andamento, a Isonomia foi o
primeiro ponto de pauta da reunião. Adamek disse
ser necessário um Procedimento de Controle Administrativo junto ao CNJ, mas que vai requerer informações ao Tribunal sobre os encaminhamentos
para o enquadramento das carreiras.
O Sindijus-PR entregou, ainda, cópia de Pedido
de Providência protocolado no CNJ para avaliação
dos Plantões não remunerados, o Sindicato relata a
falta de pagamento a diversos servidores. Este tema
também é alvo de requerimento junto ao Ministério
Público do Trabalho para que realize uma mediação.
O pedido de providências requer que o CNJ
conceda liminar orientando o Tribunal que inicie
imediatamente a remuneração dos oficiais de Justiça, técnicos judiciários cumpridores de mandados, técnicos de Secretaria, supervisores e chefes
de Secretaria quando designados para realização
de Plantões Judiciários.
Uma das preocupações do Sindijus-PR, o adoecimento de servidores também foi tratado com o coordenador da inspeção. Adamek garantiu que as avaliações sobre a saúde dos servidores integram os estudos
do cumprimento de metas, alvo da inspeção do CNJ.
Questionado sobre a estatização dos cartórios
privados, o magistrado afirmou que este ponto
não faz parte da inspeção, já que é parte de outra






    

Sindijus-PR

O coordenador, desembargador Carlos Vieira von Adamek recebe a direção

comissão do Conselho. Esta e outras
questões financeiras, Adamek orientou que o Sindijus-PR, ou mesmo os

servidores, pode abrir procedimentos no CNJ para que todas as questões sejam respondidas.

E as horas extras da inspeção?
Sindijus-PR garante compensação das horas
trabalhadas na inspeção do CNJ. Depois de
pedido, via SEI 0044335-62.2022.8.16.6000, o
TJPR autorizou aos juízes a contabilizarem as
horas extraordinárias trabalhadas, mediante a
requerimento, há compensá-las.
Saiba mais lendo o QR Code >>>
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AVANÇOS

Fotos: Sindijus-PR

Servidores garantem
nova conquista com
a aprovação da

Gratificação
de Qualificação

Reunião com Ademar Traiano

Benefício passa a valer para cursos de
treinamento ou capacitação continuados

O

dia 24 de maio marcou mais
uma vitória dos servidores do
Judiciário. A aprovação na Assembleia Legislativa do Projeto de Lei
738/2021, da Gratificação de Incentivo
à Qualificação Funcional no Tribunal
de Justiça (TJPR), atende à reivindicação da categoria. Encaminhado para
sanção do governador, a Lei deverá ser
publicada em até 15 dias úteis.
A conquista veio após a Direção do
Sindijus-PR se reunir com o presidente da Ademar Traiano e explicar a importância da gratificação às carreiras
dos servidores. Parado desde fevereiro, o projeto aguardava inclusão ordem do dia para ser votado. “Saímos
de lá com o compromisso de Traiano
de colocar em pauta. Hoje temos o
projeto aprovado”, comemora a diretora Andrea Ferreira.

O Sindijus-PR agradeceu aos deputados Professor Lemos e Tadeu Veneri
pelo empenho e apoio na tramitação
e aprovação da proposta. Os parlamentares garantiram todo o suporte
aos servidores na intermediação com
os deputados sobre a necessidade da
aprovação do projeto.
Sancionada a Lei, entram em vigor
as alterações em dispositivos à Lei Estadual n° 19.501/2018 (que criou a gratificação) com a regulamentação do
“incentivo à capacitação continuada
(GIQF-ICC), para além da formação dos
servidores, já prevista na Lei”.
Assim, treinamentos ou capacitações continuadas, incluindo do próprio
TJPR, realizadas pela Ejud, passam a
integrar a Gratificação, com valores
estabelecidos entre 500 e 300 reais dependendo da carga horária dos cursos.

Diretores com o deputado professor Lemos

Saímos de lá com o compromisso de Traiano de
colocar em pauta. Hoje temos o projeto aprovado”
Andrea Ferreira, diretora do Sindijus-PR

Sindijus-PR com o deputado Tadeu Veneri

REIVINDICAÇÃO HISTÓRICA

Órgão Especial inicia análise do Auxilio Creche

N

a sessão do dia 23 de maio, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça (TJPR) iniciou a análise da criação do
auxílio-creche para servidores e magistrados. A proposta da Presidência atende a um pedido histórico dos servidores e item da pauta de reivindicações anual da categoria.
A proposta prevê o ressarcimento de despesas, num modelo
semelhante ao auxílio-saúde.

No entanto, atrelada à criação do benefício, duas outras propostas encerravam as atividades da Creche do Tribunal, em
Curitiba, e repassavam o terreno e o mobiliário à Prefeitura da
capital. Classificadas como “polêmicas” pelos desembargadores,
as duas medidas geraram debate entre os membros. A desembargadora Maria José de Toledo pediu vista da proposta de fechamento da creche o que levou a sessão a suspender a avaliação.
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Sindijus-PR

Assembleia define
mobilizações em defesa
da Data-Base e Isonomia
Diretores do Sindijus-PR percorrerão o
interior para convocar a categoria para
luta em defesa das reivindicações

O

s servidores voltaram se reunir
para discutir as reivindicações
da categoria, após dois anos
em atividades online. Convocados
pelo Sindijus-PR para duas assembleias, no dia 21 de maio a categoria
avaliou e aprovou mobilizações em
defesa da Data-Base e da Isonomia.
Com a Isonomia em permanente
negociação com o TJPR, os servidores
definiram que são necessárias novas
ações para aumentar a pressão para
garantir o enquadramento.
“São ações crescentes nas comarcas e locais de trabalho para mobilizar o máximo de servidores e mostrar
ao TJPR a insatisfação da categoria
com o não cumprimento da Isonomia”, destacou Andrea Ferreira, coordenadora-adjunta do Sindijus-PR.
Já a Data-Base teve o índice divulgado no começo do mês. “Já protocolamos o pedido de implantação
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imediata, conforme a Lei, do percentual de 12,13%. As mobilizações
também vão reforçar essa luta para
evitar que os servidores acumulem
perdas salariais”, afirmou o coordenador-geral José Roberto Pereira.
O índice corresponde a variação da
inflação medida pelo IPCA/IBGE
entre maio de 2021 e abril de 2022.
O Sindijus-PR requereu urgência na
tramitação do expediente
Aprovadas por unanimidade, as
mobilizações serão intensificadas a
partir de segunda-feira. A Direção do
Sindijus-PR vai elaborar um roteiro
de visitas ao Interior, definindo agenda de reuniões e dividindo os diretores por regiões para alcançar o máximo de servidores. Nas visitas serão
distribuídos os materiais da campanha para que os servidores realizem
as mobilizações locais e enviem fotos
ao Sindijus-PR para divulgação.

O trabalho de mobilização também será realizado por cada
um dos servidores que estiveram presentes na assembleia.
Esse papel é fundamental para que todas as informações sejam
levadas a base e os colegas tirem as dúvidas e estejam
esclarecidos sobre as reivindicações”
José Roberto Pereira, coordenador-geral do Sindijus-PR

Servidores levam reivindicações
locais à Assembleia

Durante a Assembleia, servidores
apresentaram reivindicações de seus locais
de trabalho, que tratam desde questões
administrativas à nomeação de mais servidores.
Houve ainda pedido para limitação de mandados
diários e que a distribuição ocorra apenas em dias
úteis. Todas as reivindicações serão avaliadas
pelo Sindijus-PR e a assessoria jurídica.

Prestação de Contas

Na Assembleia Ordinária, os servidores
atenderam ao pedido da Direção do SindijusPR de adiar a Prestação de Contas de 2021. O
Conselho Fiscal ainda não terminou a análise
de todos os relatórios mensais do ano passado
e precisa de mais tempo para emitir o parecer
final. A assembleia geral estatutária para
prestar as contas será realizada assim que o
Conselho Fiscal finalizar os trabalhos.
FACEBOOK

LIVEJUS retorna falando
sobre a Data-Base e Isonomia

Para ampliar as mobilizações, o SindijusPR retornou com a LIVEJUS. Em maio, a
transmissão online já tratava da Data-Base e
da Isonomia com o economista Cid Cordeiro
e iniciava a convocação dos servidores para a
Assembleia Geral.
A partir do dia 15 de junho, a LIVEJUS será
transmitida ao vivo quinzenalmente no
Facebook do Sindicato. Diretores debaterão
temas diversos com convidados para levar mais
informação à categoria.

Escaneie o
código para
assistir à
LIVEJUS
sobre
a DataBase e a
Isonomia
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BENEFÍCIOS

Servidores sindicalizados
terão desconto especial
para assistir Gilberto Gil
Show comemorativo aos 8O anos do cantor
acontece em Curitiba no mês de outubro

O

s servidores sindicalizados que
pretendem assistir ao show em
comemoração aos 80 anos do
cantor Gilberto Gil terão desconto exclusivo. O evento é organizado pela
CULT! Produções e Instituto Res Publica com quem o Sindijus-PR mantém
uma parceria. O show será no dia 27 de
outubro, às 20 horas, no Teatro Positivo.

O espetáculo acontecerá na véspera do dia do servidor público (28 de
outubro). E após cinco anos sem espetáculos na cidade, irá pousar em
Curitiba para um único show. Os ingressos já estão a venda através do
Disk Ingressos, basta acessar o site,
clicar em COMPRAR e selecionar o
desconto SINDIJUSPR.

Recém empossado na Academia Brasileira de Letras, o imortal Gilberto Gil demonstra no palco todo
seu ritmo poético e consciência sobre o belo e o atroz
da sociedade contemporânea, apresentando novas
composições do álbum “Ok Ok Ok”, assim como grandes hits como “Aquele Abraço”, “Andar Com Fé”, “Toda
Menina Baiana”, “Vamos Fugir” e outras músicas que
fazem parte da história e da cultura brasileira.
Suas apresentações em Salvador e no Rio de Janeiro já estão esgotadas. Ele ainda realizará shows
na Alemanha, Dinamarca, Marrocos, Itália, França,
Suíça, Espanha, Bélgica, Inglaterra e passará pelo
palco do Rock In Rio.

QR code
Acesso o
código e
garanta seu
ingresso com
desconto do
Sindijus-PR

VAI VIAJAR?

O

Sindijus-PR firma convênio com Hotéis Bourbon

Sindijus-PR tem um novo convênio para beneficiar os sindicalizados. Desta vez é com a
Rede de Hotéis Bourbon no Brasil e no exterior,
exceto os hotéis franqueados JL Hotel by Bourbon
(o qual já temos convênio a parte) e os hotéis Dom
Ricardo de Curitiba. O convênio garante 15% de
desconto sobre as tarifas vigentes de hospedagem.
Para garantir o benefício, o servidor deve
entrar em contato com o Sindijus-PR através
do e-mail jennifer@sindijuspr.org.br para solicitar o código promocional. O desconto só é
válido com acesso pelo site específico e não
efetiva desconto entrando via anúncios em outros sites ou redes sociais. O sindicalizado deve
fazer sua reserva pelo site do hotel www.bourbon.com.br utilizando o código promocional
na solicitação de reserva.

Divulgação

www.sindijuspr.org.br |
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PAUTA NACIONAL

Saiba sobre algumas propostas que tramitam
no Congresso que atingem os servidores
Precisamos garantir a valorização do serviço
público e reduzir as desigualdades

O

s servidores públicos vêm correndo o risco de perder ainda mais direitos com a possibilidade de aprovações de Propostas de Emenda à Constituição (PEC) e Projetos de Lei Complementar (PLP) enviadas pelo governo federal que tramitam no Congresso Nacional.
O Sindijus-PR destaca duas propostas importantes que atinge os servidores do judiciário. Saiba
mais a respeito de cada um a seguir:

PEC 32/2020

A mobilização contra a PEC 32/20 não deve
ser encerrada. A luta ainda não foi encerrada, ganhamos uma batalha, mas a guerra
ainda está longe de acabar. Vocês lembram
que a proposta passou na Comissão Especial e está pronta para ir a Plenário para
votação. Mas, no mês passado, o deputado
federal Arthur Lira (PP-AL), cobrou empenho dos empresários a pressionarem os parlamentares para a aprovação.
Saiba quais são os principais pontos da reforma administrativa: vale para servidores do
Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério
Público; não inclui juízes e promotores; permite que a União, os Estados e os Municípios
realizem contratos temporários por até 10
anos; possibilita parceria com o setor privado para executar serviços públicos; autoriza
redução de 25% da jornada e salário de servidores em caso de crise econômica; determina
a abertura de processo administrativo contra
servidor que não atingir os pontos na avaliação de desempenho, entre outros.

EBC - Empresa Brasil de Comunicação

PL 04/2022

Durante a pandemia os servidores tiveram a contagem de tempo paralisado
para aquisição de direitos como anuênios, triênios, quinquênios e licença
prêmio, devido a vigência da Lei Complementar 173 (de 28 de maio de 2020
e 31 de dezembro de 2021). Porém, a
situação pode ser reverter caso o PLP
04/22 seja aprovado. De autoria do senador Alexandre Silveira (PSD-MG), o
texto propõe a incorporação do período no histórico dos servidores e, assim,
restabelecerá os direitos e reduzirá os
prejuízos impostos aos trabalhadores
do funcionalismo público.

O PLP 04/22 está em consulta pública
no site do Senado Federal. Por isso, mais do
que nunca, à categoria tem que votar a favor acessando o QR Code. É preciso se mobilizar a fim de garantirmos a aprovação do
PLP 04/22, por isso a Federação Nacional
dos Trabalhadores do Judiciário nos Estados (Fenajud) iniciou um trabalho de convencimento dentro do Senado Federal, com
vistas para a aprovação da proposta. Sabemos que os servidores da saúde e segurança
já conseguiram essa incorporação.
O Sindijus-PR destaca, que este ano de
eleição, além de um presidente da república que defenda o serviço público, é necessário eleger 308 deputados federais e 45
senadores alinhados na defesa da classe
trabalhadora, para que possamos acabar
com os ataques aos nossos direitos.
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FALTA DE SERVIDORES

Sindijus-PR Concurso:
a batalha ainda não acabou, pois foi só a realização
de um concurso, e os servidores continuam
adoecendo em razão a demanda crescente

A

necessidade de mais servidores sempre foi um dos
pontos principais de reivindicação dessa gestão, e continuará
sendo. Pois a batalha ainda não acabou, pois foi só a realização de um
concurso, e a situação angustiante
vivida no dia a dia das comarcas
é preocupante. Essa carência aumenta a carga de trabalho e obriga
muitos servidores a vivenciarem situações difíceis, impedidos de gozar
férias, entrar em licenças médicas
ou outros afastamentos legais. Essa
situação ainda é mais grave nas pequenas comarcas do interior, onde
não há substitutos para cobrir a falta ou afastamento de servidores.
Precisamos de mais concurso público, e o Sindijus-PR reforça, ainda,
a necessidade do chamamento dos
aprovados no concurso público para
Psicólogos Judiciário e Assistentes
Sociais Judiciário, além da realização de concurso para a função de
Analistas Judiciários, pois com o
crescimento da demanda de trabalho somado à defasagem de pessoal,
muitos servidores estão adoecendo
devido à pressão para o cumprimento de metas. E tal precariedade afeta
também o atendimento à população
em geral, vez que esta é a principal
porta de entrada do Judiciário.

LUTA

É importante destacar que o Sindicato cobra a contratação de servidores há tempos, considerando que
o último concurso para o 1º grau foi
realizado em 2009. E, desde então, o
quadro funcional do Tribunal de Jus-

tiça do Paraná (TJPR) se alterou com
aposentadorias e licenças médicas.
Durante todo este período, o Sindicato esteve ao lado da categoria resistindo e buscando a efetivação. O
concurso é mais que necessário. Foi
um dos itens da pauta de reivindicações da greve de 2015. Após 8 anos
de espera, finalmente seria realizado
um concurso público no TJPR. Além
de várias reuniões com a administração do TJPR, Corregedoria Geral,
SEIs protocolados, etc foram muitas
ações do Sindicato nesta luta para
garantir a realização de concurso
público, que não acontece há 8 anos.
Relembre algumas ações realizadas
pelo Sindicato para conquistar mais
essa vitória para os servidores.
O Sindijus-PR sempre lutou em
defesa dos direitos dos servidores e
pela realização de concurso público
para suprir as muitas vagas abertas em todas as áreas de atuação no
TJPR, sabemos que ainda o quadro
possui um déficit grande, mas as nomeações dos novos técnicos já ajudam a suprir algumas demandas. “É o
Sindicato que defende a categoria. Ele
tem legitimidade para representar a
todos e todas nos mais diversos aspectos da vida funcional. O Sindicato
defende e luta pela valorização desses
servidores, que passa por condições
dignas de trabalho, ambiente livre de
qualquer tipo de assédio ou violação
de direitos, com respeito ao seu fazer
profissional”, destacou a coordenadora adjunta Andréa Ferreira, que se
coloca à disposição através do e-mail
andrea@sindijuspr.org.br e pelo telefone (41) 99989-0856.

É o Sindicato que defende a categoria.
Ele tem legitimidade para representar
a todos e todas nos mais diversos aspectos
da vida funcional. O Sindicato defende e luta
pela valorização desses servidores, que
passa por condições dignas de trabalho,
ambiente livre de qualquer tipo de assédio
ou violação de direitos, com respeito ao seu
fazer profissional”
Andréa Ferreira, coordenadora adjunta do Sindijus-PR

Seguimos firmes na luta pela realização de concurso
público e pela valorização dos servidores, não queremos
uma categoria sofrendo assédio, doente, tendo afastamento. #JuntosSomosMaisFortes JUNTOS – Porque
sem união, não há superação

Agenda
Dia da
Imunização
09 de junho

Dia Mundial
de Combate ao
Trabalho Infantil
12 de junho

Corpus
Christi
16 de junho

Dia do Funcionário
Público Aposentado
17 de junho

Dia do
Telefonista
29 de junho

Dia Nacional
de Combate à
Discriminação Racial
03 de julho

Dia do
Motorista
25 de julho

