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INFORMAÇÃO
Quando teremos novidades 
sobre a relotação?
S.L.S.

A última informação que 
obtivemos é de que estava na 
Corregedoria para análise. No 
dia 09 de março, o Sindijus-
PR entrou com um Pedido de 
Providências no CNJ, para forçar 
o Tribunal a dar andamento ao 
processo. Qualquer novidade 
será noticiada.

Direção Sindijus-PR

PERICULOSIDADE
Gostaria de saber se 
encontra tramitando algum 
processo judicial pleiteando a 
implantação do adicional de 
periculosidade aos psicólogos 
servidores do TJPR.
R.P.S.

Infelizmente o adicional de 
periculosidade é uma verba 
destinada ao trabalhador 
que presta qualquer tipo de 
serviço mantendo contato 
permanente com elementos 
que possam provocar danos 
à sua integridade física, de 
acordo com o que determina 
a legislação aprovada pelo 
Ministério do Trabalho e 
Emprego. E a legislação diz que: 

Art. 193– São consideradas 
atividades ou operações 
perigosas, na forma da 
regulamentação aprovada pelo 
Ministério do Trabalho, aquelas 
que, por sua natureza ou método 
de trabalho, impliquem o contato 
permanente com inflamáveis ou 
com explosivos em condições 
de risco acentuado.
Sendo assim, o Jurídico do 
Sindijus-PR está estudando uma 
forma de entrar com o pedido 
de Risco de Vida, uma vez que 
em nosso Estatuto do Servidor a 
possibilidade de pagamento do 
risco ainda existe.

Direção Sindijus-PR

TIJUP
Gostaria de saber se vai ter o 
TIJUP neste ano de 2018, haja 
vista que o último aconteceu no 
ano de 2016.
A.G.C.R.

Está no nosso planejamento do 
ano a realização do TIJUP. Já 
foi constituída uma comissão 
organizadora, e estamos 
envidando os esforços para 
obtenção de patrocínio e de 
local para realização do evento. 
Assim que tivermos maiores 
informações, iremos divulgar 
nos nossos meios eletrônicos de 
comunicação.

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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ISONOMIA:
A HORA É AGORA!

Depois de tantas idas e vindas, o 
CNJ designou oficialmente o 
desembargador Fernando Pra-

zeres como interlocutor de Sindicato e 
Associações no que se refere às negocia-
ções da Resolução 219 e da unificação de 
quadros no Tirbunal de Justiça do Estado 
do Paraná (TJPR). Após a divulgação de 
uma minuta no site do Tribunal, que em 
nada contemplava a isonomia e a verda-
deira equiparação salarial, as entidades 
representativas do 1º grau redigiram ma-
nifestação conjunta, em que afirmaram 
que a proposta do TJPR é um verdadeiro 
sucateamento do primeiro grau, além de 
descumprir o que determina a Resolu-
ção 219. O documento foi protocolado 
nos autos de Pedido de Providências no 
qual foi concedida a liminar, e enviado ao 
conselheiro Francisco Luciano de Azeve-
do Frota.

Após a manifestação, o Conselheiro 
despachou no seguinte sentido: “concedo 
o prazo de no-
venta dias para 
que o Tribunal 
de Justiça e as 
Associações de  
magistrados e 
servidores re-
abram o canal 
de negociação 
e busquem ca- 
minhos de con- 
senso referen-
te à forma de 
aplicação da 
Resolução n º 

219/16, ficando desde já indicado para atu-
ar como mediador e condutor do processo 
de negociação o desembargador Fernando 
Prazeres, que atualmente preside o Comitê 
Gestor Regional de Atenção Prioritária ao 
Primeiro Grau, com quem já mantive con-
tato telefônico e que anuiu com a missão 
que lhe está sendo confiada”. 

Tendo em vista a última decisão do 
CNJ, bem como a proximidade da data 
em que haverá inspeção daquele órgão no 
TJPR (possivelmente em abril ou maio), 
o Sindijus-PR estará lançando a Campa-
nha ISONOMIA: A HORA É AGORA!

A referida campanha tem como ob-
jetivo mobilizar a categoria e pressionar 
o Tribunal para que cumpra o art. 22 da 
Resolução 219 e unifique seu quadro, 
com a consequente equiparação de ven-
cimentos e remunerações. A hora é ago-
ra: vamos juntos construir e conquistar 
a tão sonhada isonomia. Juntos somos 
mais fortes! 
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Em audiência realizada 
em fevereiro no Conse-
lho Nacional de Justiça, 

presidida pelo conselheiro Val-
detário Andrade Monteiro, Sin-
dijus-PR e Tribunal de Justiça 
do Paraná (TJPR),  discutiram 
sobre às resoluções 162/2016 e 
156/2016, que determinam que 
todos os processos do Juizado 
Especial Cível, Juizado Especial 
da Fazenda Pública e Juizado 
Especial Criminal de algumas 
comarcas passem a tramitar pe-
rante a Serventia Criminal. Par-
ticiparam da conciliação repre-
sentantes do Sindicato Leandro 
Dalalibera Fonseca e Ludimar 
Rafanhim, e pelo Tribunal  o 
juiz auxiliar da Presidência Lu-
ciano Campos de Albuquerque. 

O TJPR se comprometeu 

Sindijus-PR obtém decisão favorável 
aos servidores em audiência de 
conciliação no CNJ

Em Ação
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“Causa grande 
preocupação ao 
Sindicato que o 
enorme volume 
processual e a falta 
de estrutura acabem 
por terminar em 
processo disciplinar 
contra os servidores”

perante o CNJ a remeter os 
casos apresentados pelo Sindi-
cato (no prazo de até 15 dias 
úteis) para análise (no prazo 
de trinta dias úteis após apre-
sentação do sindicato), ao 
Conselho de Supervisão dos 
Juizados Especiais para que 
avaliem aqueles casos previs-
tos no § 4 do artigo 39 da reso-
lução 93/2013, que prevê que 
a regra pode ser excepcionada 
mediante manifestação do re-
ferido Conselho, após ouvida 

a Corregedoria-Geral da Jus-
tiça, até que haja a lotação de 
servidores em número sufi-
ciente na Serventia Criminal. 

Na oportunidade, o diretor 
do sindicato Leandro Fonseca 
conseguiu que constasse em 
ata o fato de que “causa grande 
preocupação ao sindicato que 
o enorme volume processual 
e a falta de estrutura acabem 
por terminar em processo dis-
ciplinar contra os servidores 
por suposta desídia”. Todos os 

presentes assinaram o termo 
de conciliação.

Tendo em vista o que foi 
acordado na referida audi-
ência, o Sindijus-PR solicita 
a todas as Comarcas que se 
enquadrem na situação elen-
cada acima para que enviem, 
no prazo de 7(sete) dias úteis, 
informações sobre o volu-
me processual recebido bem 
como o número de servidores.

Esta é mais uma vitória do 
Sindicato em favor da catego-

ria, pois não houve designação 
de novos servidores para atu-
arem nas Serventias Crimi-
nais, ou seja, o Tribunal vio-
lou o disposto na Resolução 
219/2016 do CNJ ao aumentar 
o número de processos, sem 
promover a consequente dis-
tribuição extra de servidores 
para atender a demanda, além 
de não adequar a estrutura, o 
que leva à sobrecarga de traba-
lho para servidores e à moro-
sidade processual. 

Pedido de conciliação do Sindijus-PR pode por fim à 
devolução das custas

CNJ

Oadvogado do Sindijus-PR, 
Ludimar Rafanhim, soli-

citou ao Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) pedido de audiên-
cia de conciliação sobre a devo-
lução de custas pelos oficiais de 
Justiça. O número do processo 

é 0009204-05.2017.2.00.0000.
Com a decisão da Correge-

doria-Geral do Tribunal de Jus-
tiça do Paraná (TJPR) de não 
cobrar as custas retroativas dos 
servidores, após a liminar do 
conselho suspendendo a devo-

lução, o sindicato tenta acelerar 
o entendimento para que se es-
tabeleça a antiga regra.

Em 22 de Novembro de 
2017, o Sindicato havia entrado 
com Pedido de Providências nº 
0009204-05.2017.2.00.0000, so-

licitando intervenção do CNJ 
no tocante à decisão que deter-
minava que os oficiais de Justiça 
fossem notificados a devolver 
as custas processuais, em dili-
gências de mandados de busca 
e apreensão, quando a diligên-

cia não é positiva, no caso de o 
bem não ser encontrado ou que 
o requerido tenha impedido a 
apreensão. Contudo, no dia 06 
de fevereiro o plenário do CNJ 
decidiu por não ratificar a limi-
nar concedida. 

Arquivo Sindijus-PR

Rpresentantes do Sindicato, Leandro Dalalibera Fonseca e Ludimar Rafanhim na audiência no CNJ
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JURÍDICO

Oinvestimento prioritário no 1º 
grau pautou reunião realizada no 

dia 15 de março entre o presidente da 
OAB Paraná, José Augusto Araújo de 
Noronha, e diretores do Sindijus-PR. 

Os representan-
tes do sindicato, 
Leandro Fonseca 
e Lucinei Guima-
rães, pleitearam o 
apoio da seccional 
em relação às de-
mandas de con-
tratação de mais 
servidores e de 
isonomia salarial e 
de tratamento en-

tre o 1º e 2º grau, conforme previsto na 
Resolução 219 do CNJ.

Noronha lembrou que a valoriza-
ção do 1º grau tem sido uma das prin-

cipais bandeiras da OAB.
“A advocacia quer funcionários nos 

cartórios, juízes nas varas, sentenças e 
audiências em prazos razoáveis, res-
peito às prerrogativas profissionais e 
aos nossos honorários. Queremos ins-
talações adequadas e, principalmente, 
respeito à justiça”, sustentou.

Leandro Fonseca pontuou que 
uma das principais preocupações do 
Sindijus-PR é a sobrecarga de traba-
lho. “Existe um volume muito grande 
de processos para poucos servidores. 
Muitos, inclusive, estão adoecendo por 
conta disso. Nós estamos cobrando 
a realização de um concurso público 

para que haja essa contratação”, pon-
tuou Fonseca, frisando que o objetivo 
em relação aos pedidos é prestar um 
melhor serviço ao jurisdicionado, e 
também a valorização dos servidores.

Lucinei Guimarães enfatizou a si-
tuação dos oficiais de justiça de car-
reira e também dos oficiais da lei 16. 
023, que trabalham com sobrecarga 
e prazo exíguo de cumprimento de 
mandados. 

“Pedimos que a OAB faça uma in-
terlocução junto ao TJ-PR em relação 
à contratação destes servidores, dando 
ênfase, inclusive, ao concurso público 
que está por ser agendado”, disse. 

Valorização do 1º grau norteia reunião entre Sindijus-PR e OAB PR

No dia 20 de março, os direto-
res David Machado e Leandro 
Fonseca estiveram no Conse-

lho Nacional de Justiça (CNJ), em Bra-
sília. Os representantes da categoria se 
reuniram com o conselheiro Francisco 
Luciano de Azevedo Frota, para tratar 
da Resolução 219.

Um dos principais assuntos deba-
tidos foi sobre a proposta apresenta-
da pelo Tribunal de Justiça do Paraná 
(TJPR) para cumprimento da resolu-

ção. No encontro, os diretores do sin-
dicato deixaram clara sua posição em 
defesa da isonomia, bem como da uni-
ficação dos quadros.

Para o Sindijus-PR, é preciso que a 
administração do TJPR acate as suges-
tões da minuta aprovada por unani-
midade pelo Comitê Gestor Regional 
(CGR). O conselheiro garantiu que a 
“unificação das carreiras é ponto ine-
gociável e tem que ser cumprida”. Ele 
ainda afirmou que “confia no trabalho 

“Unificação das carreiras tem que 
ser cumprida”, diz conselheiro do 
CNJ
“Admiro o trabalho realizado pelas entidades sindicais em defesa dos trabalhadores e estou sempre aberto ao 
diálogo”, afirmou o conselheiro Luciano de Azevedo Frota, que é também Juiz do Trabalho

Arquivo Sindijus-PR

do desembargador Fernando Prazeres 
como interlocutor, pra que se chegue 
numa proposta de consenso”.

O conselheiro Luciano, que é tam-
bém Juiz do Trabalho, afirmou que 
está habituado com negociações que 
envolvem sindicatos e representações 
de servidores. “Admiro o trabalho rea-
lizado pelas entidades sindicais em de-
fesa dos trabalhadores e estou sempre 
aberto ao diálogo”, afirmou.

Frota ressaltou ainda que já possui 
conhecimento das discrepâncias sa-
lariais existentes no TJ-PR, e que tais 
distorções são inaceitáveis.

Após a divulgação de uma minu-
ta no site do Tribunal, que em nada 
contempla a isonomia e a verdadeira 
equiparação salarial, o Sindijus-PR e 
várias associações de servidores redi-
giram manifestação conjunta, em que 
afirmam que a proposta do TJPR não 
cumpre o que determina a Resolução 
219 e, ao invés de melhorar a presta-
ção jurisdicional no 1º grau, precariza 
ainda mais as condições de trabalho. O 
documento foi protocolado nos autos 

do Pedido de Providências no qual foi 
concedida a liminar, e enviado ao con-
selheiro Luciano.

Após a manifestação, o Conselheiro 
proferiu o seguinte despacho: “conce-
do o prazo de noventa dias para que o 
Tribunal de Justiça do Estado do Pa-
raná e as associações de magistrados 
e servidores reabram o canal de nego-
ciação e busquem caminhos de con-
senso quanto à forma de aplicação da 
Resolução n º 219/16, ficando desde já 
indicado para atuar como mediador e 
condutor do processo de negociação 
o desembargador Fernando Prazeres, 
que atualmente preside o Comitê Ges-
tor Regional de Atenção Prioritária ao 
Primeiro Grau, com quem já mantive 
contato telefônico e que anuiu com a 
missão que lhe está sendo confiada”.

Agora, o Sindijus-PR e demais as-
sociações de servidores vão se reunir 
com o desembargador Prazeres, numa 
tentativa de se elaborar uma minuta de 
consenso e que efetivamente corrija as 
distorções salariais e unifique os qua-
dros de 1º e 2º graus. 

Rafaella Ortiz



Março de 2018  |  CONSCIÊNCIA E LUTA  |  www.sindijuspr.org.br 5Março de 2018  |  CONSCIÊNCIA E LUTA  |  www.sindijuspr.org.br União

para que haja essa contratação”, pon-
tuou Fonseca, frisando que o objetivo 
em relação aos pedidos é prestar um 
melhor serviço ao jurisdicionado, e 
também a valorização dos servidores.

Lucinei Guimarães enfatizou a si-
tuação dos oficiais de justiça de car-
reira e também dos oficiais da lei 16. 
023, que trabalham com sobrecarga 
e prazo exíguo de cumprimento de 
mandados. 

“Pedimos que a OAB faça uma in-
terlocução junto ao TJ-PR em relação 
à contratação destes servidores, dando 
ênfase, inclusive, ao concurso público 
que está por ser agendado”, disse. 

“Unificação das carreiras tem que 
ser cumprida”, diz conselheiro do 
CNJ

PLANO DE LUTAS

PLANO DE AÇÃO SINDICAL

1. Isonomia;
2. Curso de chefia (Desenvolver as técnicas de liderança);
3. Luta contra o fim da estabilidade do servidor público;
4. Data-base;
5. Teletrabalho;
6. Concurso Público;
7. Grupo de estudo sobre “Desvio de função”;
8. Sindicalização;
9. Lutar contra a Precarização;
10. Relotação;
11. Resolução 219 do CNJ;
12. Saúde do Trabalhador;
13. Assédio Moral;
14. Reformulação do Processo Administrativo Disciplinar (PAD).

1. Cobrar do Tribunal a participação do Sindijus-PR na questão do curso de 
chefias;
2. Enviar para a categoria material por escrito e por vídeo, explicando como 
é feita a avaliação funcional e quais são os critérios avaliados, ao mesmo 
tempo em que opine para qual o melhor método a ser aplicado;
3. Acompanhar pela Fenajud a questão do fim da estabilidade do servidor 
público;
4. Iniciar uma campanha cobrando o TJ, para que cumpra o prazo determinado 
pelo CNJ de 90 dias, para que se reúna com as entidades representativas de 
magistrados e servidores e reabra o canal de negociação, buscando caminhos 
de consenso;
5. Construir atos unificados e mobilizações regionais em direção à capital do 
Estado com relação à data-base;

6. Formar uma comissão para debater as especificidades do teletrabalho, 
apresentando à categoria o resultado desse estudo. Esse grupo deverá 
acompanhar o projeto-piloto do TJ;
7. Cobrar do TJ a realização do Concurso Público;
8. Sindicato trabalhará com a categoria a consciência de classe, explicando 
que ao contribuir com a entidade ela demonstra a importância em fazer parte 
da classe trabalhadora em geral;
9. Realizar uma enquete e pesquisa, para buscar informações e consultar a 
categoria acerca dos intervalos e carga horária. Propor uma revisão da lei e fazer 
um pedido de informação ao jurídico sobre a alteração da lei e banco de horas;
10. Solicitar ao TJ que o Sindicato possa pautar e participar da elaboração de 
cursos na Eseje;
11. Criar grupo de estudo para qualificar o debate sobre o desvio de função;
12. Curso permanente de formação político-sindical mensal;
13. Campanha de sindicalização para direção colegiada;
14. Debater relotação no Comitê Gestor. Fazer uma campanha para envio dos 
pedidos de relotação e notificar imediatamente o TJ sobre a necessidade da 
relotação;
15. Iniciar uma campanha de mobilização para a vinda do CNJ, referente à 
Resolução 219;
16. Realizar seminários regionais sobre Saúde do Trabalhador e elaborar uma 
cartilha. Criar uma “ouvidoria da saúde”. Proposta de comissão paritária e 
projeto para tratar de saúde;
17. Construir um seminário de capacitação para a direção e categoria;
18. Intensificar a campanha de Assédio Moral, utilizar cartilha, vídeos explicativos 
sobre assédio moral, elaboração do Projeto de lei de combate ao assédio moral 
e sexual. Tentar traçar um “mapa” do assédio moral e sexual através do APP. 
Proposta de comissão paritária e projeto para tratar assédio moral;
19. Cobrar a implementação adequada do programa de ginástica laboral a 
todas as comarcas;
20. Verificar o encaminhamento da reformulação do PAD em liminar no CNJ;
21. Propor a criação de um auxílio farmácia para os aposentados;
22. Continuidade do Encontro dos Aposentados.

“Admiro o trabalho realizado pelas entidades sindicais em defesa dos trabalhadores e estou sempre aberto ao 
diálogo”, afirmou o conselheiro Luciano de Azevedo Frota, que é também Juiz do Trabalho

do Pedido de Providências no qual foi 
concedida a liminar, e enviado ao con-
selheiro Luciano.

Após a manifestação, o Conselheiro 
proferiu o seguinte despacho: “conce-
do o prazo de noventa dias para que o 
Tribunal de Justiça do Estado do Pa-
raná e as associações de magistrados 
e servidores reabram o canal de nego-
ciação e busquem caminhos de con-
senso quanto à forma de aplicação da 
Resolução n º 219/16, ficando desde já 
indicado para atuar como mediador e 
condutor do processo de negociação 
o desembargador Fernando Prazeres, 
que atualmente preside o Comitê Ges-
tor Regional de Atenção Prioritária ao 
Primeiro Grau, com quem já mantive 
contato telefônico e que anuiu com a 
missão que lhe está sendo confiada”.

Agora, o Sindijus-PR e demais as-
sociações de servidores vão se reunir 
com o desembargador Prazeres, numa 
tentativa de se elaborar uma minuta de 
consenso e que efetivamente corrija as 
distorções salariais e unifique os qua-
dros de 1º e 2º graus. 

Gustavo Henrique Vidal

Foz do Iguaçu de 23 a 25 de fevereiro de 2018, os servidores de todo Paraná 
participam da Plenária Estadual do Sindijus-PR e avaliram o momento 
político do país para definir a pauta de reivindicações da categoria.

Com base nos debates qualificados sobre a saúde dos servidores, direi-
to do trabalho e as transformações nas relações trabalhistas, a categoria 
apontou as mobilizações necessárias para alcançar a pauta ao longo do ano. 
Entre as lutas definidas como fundamentais estão a Isonomia, a defesa da 

estabilidade no serviço público, a garantia da Data Base e a realização de 
concurso público, para contratação de mais servidores para os locais de tra-
balho.

Em busca desses objetivos, um plano de ação foi definido no, começo de 
março, pelo Planejamento da Direção do Sindijus-PR. Várias mobilizações 
e ações do sindicato serão colocadas em prática para alcançar as reivindica-
ções. Veja no quadro abaixo todas as lutas e ações. 

Servidores aprovam Plano de Luta 2018
Reunida na Plenária Estadual do Sindijus-PR, a categoria definiu as lutas prioritárias
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TJPR nega alteração na 
indenização de férias

Diferentemente dos anos anteriores, a 
indenização de férias não usufruídas 
para 2018 terá como regra geral, além 

dos 60 dias de férias em acervo, a contabilização 
para este fim apenas das férias do ano corrente, 
excluindo-se a possibilidade de considerar as 
férias do ano de 2019, como vinha acontecendo.

O Sindijus-PR solicitou que a contagem das 
férias alusivas ao ano de 2019 entrassem para 
acervo, mas o despacho do presidente Renato 
Bettega indeferiu o pedido. O TJPR entende 
que o direito às férias de 2019 ainda não pas-
sa de mera ficção e, em caso de deferimento do 
pedido, haveria o risco de se conceder a indeni-
zação a servidores cujo direito às férias de 2019 
sequer irá se concretizar.

“A indenização foi autorizada em fevereiro 
de 2018 e até que o direito às férias de 2019 se 
torne efetivo (a partir de janeiro do próximo 
ano), os vínculos entre a administração com 

Em Pauta

Pagamento do salário de 
aposentados do foro extrajudicial 
muda de dia 

Técnicas especializadas lançam manifesto em defesa da 
carreira

DELIBERAÇÃO

No dia 09 de março, as 
técnicas especializadas 

em Infância e Juventude se 
reuniram, na sede urbana, 
com a direção do Sindijus-PR 
e o Departamento Jurídico 
do Sindicato para discutir as 
especificidades das suas car-
reiras no Tribunal de Justiça 
do Paraná (TJPR). A primeira 
ação foi redigir um manifesto 
da categoria para defender a 

carreira.
Durante a reunião, uma 

comissão foi formada para 
discutir e elaborar propostas 
que serão levadas ao TJPR. 
Depois de finalizado o traba-
lho da comissão, o documen-
to será encaminhado à Dire-
ção do sindicato, bem como 
ao Departamento Jurídico da 
Entidade, para as providên-
cias cabíveis.

MANIFESTO 
DAS TÉCNICAS 

ESPECIALIZADAS
Diversas foram as formas com 
que iniciamos nosso trabalho 
no Tribunal de Justiça do Pa-
raná. Fizemos e construímos 
uma História de Conquistas e 
perdas. Muitas perdas... Perde-
mos um “bonde” que passou e 
desconsiderou o que havíamos 
construído já na época.

Já atuávamos em diversas áre-
as e, apesar de “largadas” na 
estação do nosso reconheci-
mento, não abandonamos os 
princípios e valores que regem 
nossa profissão: Serviço Social, 
Psicologia e Pedagogia.
Assim, outro “bonde” está pas-
sando. Estivemos reunidas no 
dia 09 de Março na Sede do 
Sindijus-PR, após décadas de 
lutas, retomando a discussão 

Crédito agora é de 
responsabilidade da 
Paranaprevidência 

Com a mudança de pa-
gamento para a Para-
naprevidência, órgão 

previdenciário do Estado do 
Paraná, o salário de aposen-

tados do foro extrajudicial 
passa a ser liberado apenas 
no primeiro dia útil de cada 
mês. O Tribunal de Justiça 
do Paraná (TJPR) não é mais 
o responsável pelo crédito 
mensal dos aposentados.

Nos últimos meses, a mu-
dança gerou muita confusão 
entre serventuários, já que 

todos recebiam ainda no mês 
corrente, como os servidores 
da ativa, pois o caixa era di-
reto do Tribunal.

A Paranaprevidência está 
enviando correspondência 
para a residência de todos 
os aposentados do foro ex-
trajudicial para fazer o reca-
dastramento. Quem não re-

ceber a carta deve ligar para 
08006430037 ou procurar o 
Núcleo Regional de Educa-
ção de sua cidade e fazer o 
recadastramento o quanto 
antes. Pois, em caso de não 
cumprir com o iten nº 4 terá 
o pagamento suspenso até 
regularização dos dados so-
licitados.

URV E SAÚDE
Já a URV e o auxilio saúde 
continua sendo pago pelo 
Tribunal, junto com o paga-
mento de toda a categoria. 
Para receber a URV e o auxi-
lio saúde é preciso ter conta 
no banco Itaú ou solicitar a 
portabilidade para o Banco 
de sua preferência. 

Arquivo Sindijus-PR

a respeito do nosso reconheci-
mento, porque isso jamais de-
verá ser esquecido, e o enfren-
tamento continua.
O Sindijus-PR comemora 30 anos 
de lutas, e nós somos parte deste 
todo, enquanto assistentes sociais, 
psicólogas e pedagogas, técnicas 
especializadas, servidoras, enfim, 
trabalhadoras na manutenção, 
garantia e fortalecimento, en-
quanto parte legítima, do sistema 
de garantia de direitos.
Nesta reunião, constitui-se uma 
comissão que irá delinear as 
propostas a serem apresentadas 
ao TJPR. Depois de finalizado 
o trabalho da comissão, este 
será encaminhado à Direção do 
Sindicato, bem como ao Depar-
tamento Jurídico da Entidade, 
para as providências cabíveis.
A comissão é formada por: Ma-
ria Luiza Frutos/ Tereza Maria 
Miranda/ Rosana do Rocio de 
Freitas Diniz/Lidiane Doetzer 
Roehrig/ Diane Saboya Pitta/ 
Denise de Araújo Vosnika. SU-
PLENTES: Adriana Mendes 
Pires/ Lizete Ramos Cancela/ 
Maria Dulcineia Fernandes 
Del Rios. 
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TJPR nega alteração na 
indenização de férias

RADAR

 NOTA DE REPÚDIO À 
AGRESSÃO AO OFICIAL DE 
JUSTIÇA

O Sindijus-PR repudia a agressão sofrida pelo oficial de 
justiça EVAIR ROBERTO MAZZOCHI, no dia 15 de fevereiro, 
no exercício de suas funções na cidade de Londrina, ao 
proceder o cumprimento de mandado de busca e apreensão 
de automóvel. O sindicato reitera sua posição em defesa 
de melhores condições de trabalho e de segurança para 
esses profissionais. Não é de hoje que o Sindijus-PR tem 
alertado o TJPR acerca das más condições de trabalho, bem 
como dos riscos que os oficiais correm no desempenho 
de suas funções. Várias tentativas já foram feitas junto 
à administração do TJPR visando a prevenção dessas 
situações, e também para que fosse proporcionada maior 
segurança a esses profissionais. Caso as negociações não 
avancem, o Sindijus-PR buscará o Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) para que sejam tomadas as providências 
cabíveis.

 AGORA, SINDICALIZADOS 
PODEM APROVEITAR 
DESCONTOS EM CONSULTA 
PSICOLÓGICA

A parceria com Verônica de Fátima Salvalaggio, psicologa, 
atende à missão do Sindijus-PR de oportunizar a 
atenção e cuidado aos seus sindicalizados e familiares. 
O acompanhamento psicológico visa acolher e trabalhar 
com as angústias, conflitos e temores que podem atingir 
as pessoas nos momentos mais inesperados. Crianças, 
jovens ou adultos podem ser surpreendidos por aflições 
enigmáticas, que demandam compreensão e solução.
Os sindicalizados e seus dependentes poderão agendar 
uma consulta de avaliação, sem custo e diretamente com a 
profissional Verônica de Fátima Salvalaggio, sem a exigência 
de formulários de encaminhamento ou autorização. Na 
primeira consulta serão esclarecidas as condições de 
pagamento, que partem do mínimo sugerido para a categoria 
profissional (conforme tabela que se encontra no site do 
Conselho Regional de Psicologia / CRP-PR) e podem chegar 
a até 30% de desconto.
ATENDIMENTO
Interessados poderão entrar em contato com Verônica, 
através dos telefones (41) 3342-0530 / 99923-2322. Seu 
consultório fica na Rua Silveira Peixoto nº 1040, 12° andar, 
sala 1206, no bairro Batel, em Curitiba.

Diferentemente dos anos anteriores, a 
indenização de férias não usufruídas 
para 2018 terá como regra geral, além 

dos 60 dias de férias em acervo, a contabilização 
para este fim apenas das férias do ano corrente, 
excluindo-se a possibilidade de considerar as 
férias do ano de 2019, como vinha acontecendo.

O Sindijus-PR solicitou que a contagem das 
férias alusivas ao ano de 2019 entrassem para 
acervo, mas o despacho do presidente Renato 
Bettega indeferiu o pedido. O TJPR entende 
que o direito às férias de 2019 ainda não pas-
sa de mera ficção e, em caso de deferimento do 
pedido, haveria o risco de se conceder a indeni-
zação a servidores cujo direito às férias de 2019 
sequer irá se concretizar.

“A indenização foi autorizada em fevereiro 
de 2018 e até que o direito às férias de 2019 se 
torne efetivo (a partir de janeiro do próximo 
ano), os vínculos entre a administração com 

diversos servidores poderá se encerrar (via 
aposentadorias, exonerações etc.), tornando o 
pagamento das indenizações irregular”, diz o 
despacho.

Também foi negada a aplicação aos servido-
res da regra análoga à válida aos magistrados, 
exigindo-se, tão somente, a manutenção em 
acervo dos dias correspondentes a um período 
de férias, ou seja, 30 dias, sendo o excedente 
considerado indenizável.

Para o Tribunal, ao autorizar a indenização 
dos dias de férias em número inferior ao limite 
do acúmulo previsto em Lei, “a Administração 
estaria desvirtuando a própria essência do di-
reito do servidor a férias que é, precipuamente, 
de fruição e apenas excepcionalmente de ca-
ráter indenizatório. Por estas razões, inviável 
o deferimento da indenização de férias para 
os casos de acervo inferior a 60 dias”, afirma o 
despacho. 

Sindijus-PR pede novos cursos de 
capacitação de servidores

CARREIRA

OSindijus-PR requereu ao 
Tribunal de Justiça do 

Paraná (TJPR) novos cursos 
de capacitação e formação de 
servidores. O requerimen-
to foi registrado sob o nº SEI 
0013712-54.2018.8.16.6000. 
Para o sindicato, há um bom 
tempo que não há cursos de 
formação e aperfeiçoamento 
oferecidos aos técnicos judi-
ciários cumpridores de man-

dados, por exemplo. Mesmo 
nos cargos de nível superior, 
com a futura nomeação dos 
novos servidores para ocu-
par o cargo de analista judi-
ciário, nas especialidades de 
Serviço Social e Psicologia, 
não existe previsão de cursos 
formadores. 

A direção do Sindicato 
argumenta que há servido-
res que ingressam no serviço 

público sem ter clareza das 
diferenças de suas atividades 
na vida privada e no serviço 
público. “É importante que 
o TJPR conte com servido-
res bem preparados técnica 
e humanamente para bem 
atender os jurisdicionados, 
para elevar a importância dos 
serviços e servidores do Po-
der Judiciário Paranaense”, 
sustenta o documento. 
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OSindijus-PR protoco-
lou pedido (SEI 11845-
26.2018.8.16.6000) 

para que o Tribunal de Justiça 
do Paraná (TJPR) recupere 
o estacionamento Palácio da 
Justiça da Sede Mauá. O local 
está em péssimas condições de 
estrutura, e coloca em risco de 
dano os veículos e acidentes 
aos próprios servidores.

Servidores afirmam que 
há buracos por todo o esta-
cionamento, “que podem ser 

Sem condições de uso

AGENDA

Estacionamento do Palácio da Justiça da Sede Mauá, em Curitiba, está impraticável 

 07 DE ABRIL
1ª Corrida da Justiça em 
Cascavel

 21 DE ABRIL
Tiradentes

 29 DE ABRIL
3 anos do Massacre dos 
Servidores Públicos no 
Centro Cívico sob ordens do 
governador Beto Richa

 30 DE ABRIL
Recesso do expediente 
em virtude ao dia do 
Trabalhador, decretado pelo 
TJPR

 01 DE MAIO
Dia do Trabalhador

 31 DE MAIO
Corpus Christi

 27 DE JUNHO
Jogo do Brasil na Copa - TJ 
decretou suspensão do 
expediente

 01 DE AGOSTO
10 anos da aquisição da 
sede própria do Sindijus-PR 
em Curitiba

considerados verdadeiras cra-
teras, tendo em vista o tama-
nho e profundidade. Quando 
chove tudo fica enlameado, 
sendo fácil estragar o carro, 
o que sujeita os servidores a 
pisar em poças de barro para 
alcançar o veículo”, relatam.

No dia 27 de fevereiro, o 
TJPR informou ao sindicato 
que já existe protocolo SEI na 
Divisão de Engenharia para 
contratação de Serviços de 
melhorias no terreno-esta-

cionamento. O SEI informa-
do foi o de número 046465-
98.2017.8.16.6000.

“Os serviços necessários 
já foram levantados, porém, 
na ocasião da contratação, 
houve a necessidade de so-
brestamento do processo, 
considerando a necessidade 
preliminar de revogação do 
certame licitatório da obra 
de construção do Centro 
Administrativo naquele ter-
reno. Neste interím, outros 

serviços foram necessários, 
consumindo-se assim o saldo 
da ata de registro de preços”, 
explicou.

Segundo o TJPR, já está em 
trâmite a licitação para a nova 
ata de registro de preços para 
serviços comuns de Enge-
nharia para a Regional Curi-
tiba (Protocolo SEI 0078867-
38.2017.8.16.6000) e que 
assim que for homologada, o 
serviço será imediatamente 
apresentado à contratação. 


