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INFORMAÇÃO
Estou com dúvidas em relação 
à gratificação por qualificação. 
Não está bem claro. Gostaria 
que o Sindijus-PR me 
esclarecesse e, se possível, 
me orientasse. Sou formado 
em Letras-Português, tenho 
Especialização em Ética e 
Mestrado em Filosofia. Tentei 
pelos três e nenhum deu certo. 
E vi colegas que não fizeram 
Direito conseguindo até com 
cursos sequenciais. Gostaria de 
entender melhor isso e que me 
orientassem como faço para 
recorrer.
M.A.M.

A orientação é de que, em caso 
de indeferimento, o servidor 
poderá entrar com pedido de 
reconsideração, direcionado 
ao presidente do Tribunal, via 
sistema SEI, e encaminhar 
à unidade DGRH-DAPE, que 
instruirá o procedimento para 
decisão presidencial. A previsão 
para início do pagamento da 
gratificação é para este mês.

Direção Sindijus-PR

AGRADECIMENTO
Venho aqui parabenizar o 
Sindijus-PR por estar dando 
uma atenção maior a nós, 
aposentados e pensionistas. 

Adorei receber em minha casa 
o boletim, já que fico às vezes 
perdida no site para encontrar 
informações a nosso respeito,. 
Assim fica mais fácil de saber 
o que é do nosso interesse. 
Obrigada mais uma vez, 
Sindijus-PR. 
M.P.F.

PARABÉNS
Gostaria de agradecer a 
comunicação do Sindijus-
PR por nos manter sempre 
atualizados sobre a nossa 
pauta, pois quando não tenho 
tempo de ver o site do Sindicato, 
recebo o Boletim Eletrônico, e 
fico sabendo das notícias por 
ali, fica muito prático. Obrigada 
pela atenção.
C.M.C.L.

TIJUP
Gostaria de saber se vai ter o 
Torneio Judiciário do Sindijus-
PR neste ano, haja vista que 
o último aconteceu no ano de 
2016?
A.G.C.R.

Foi deliberado na Plenária 
em fevereiro que o TIJUP não 
ocorrerá neste ano, somente em 
2019.

Direção Sindijus-PR

As cartas não refletem a opinião do Sindicato.

Editorial

Aproposta para cum-
prir a Resolução 219 
do Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ) segue indefi-

Palavra do Leitor
Entre em contato com a redação: conscienciaeluta@sindijuspr.com.br
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Sindijus-PR: 14 anos SEM 
perdas inflacionárias

Na última segunda-feira (13), os 
deputados estaduais derrubaram 
o veto da governadora Cida Bor-

ghetti à reposição da inflação dos servi-
dores do Judiciário. Em votação única, 42 
parlamentares aprovaram a implantação 
do índice de 2,76% aos vencimentos da ca-
tegoria. 

Com a implantação do reajuste em 
2018, serão quatorze anos consecutivos 
em que a categoria com a data base evita 
o acúmulo de perdas salariais e mantém 
os vencimentos reajustados integralmen-
te, conforme a inflação do período. Vive-
mos um momento de grande instabilidade 
econômica no país, em que se apresentam 
grandes desafios e dilemas para a classe 
trabalhadora. Para os servidores públicos, 
a perspectiva também não é das melhores. 
As medidas em trâmite no Congresso Na-
cional visam prejudicar ainda mais os di-
reitos do funcionalismo público. Entre tais 
medidas está a possibilidade de aumento 
do desconto previdenciário, fim da esta-

bilidade funcional, a ameaça de extinção 
das gratificações, quinquênios, anuênios e 
até da extinção das carreiras, passando pela 
privatização de serviços essenciais.

No Estado do Paraná, o Governo Esta-
dual continua com sua política de ataque aos 
direitos dos servidores do Judiciário. Pode 
parecer pouco, mas a grande maioria das 
demais categorias de trabalhadores de todo 
o país ainda estão lutando para evitar as per-
das inflacionárias. O veto da governadora 
demonstrou, mais uma vez, que a data-base 
não é de implantação automática apenas 
porque tem previsão legal, e que depende 
sim da luta dos servidores e do Sindicato.

A mobilização e luta de todos os servi-
dores foram fundamentais para a derru-
bada do veto, e para a garantia dos direitos 
dos servidores. Esta conquista é, sem som-
bra de dúvidas, mais uma demonstração do 
compromisso e da seriedade da Direção do 
Sindijus-PR no trabalho realizado em prol 
de toda a categoria.

Juntos somos mais fortes! 
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Aproposta para cum-
prir a Resolução 219 
do Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ) segue indefi-

nida. Finalizados os levanta-
mentos necessários pelo De-
partamento de Planejamento 
(Deplan) do Tribunal de Jus-

tiça do Paraná (TJPR), o ante-
projeto de lei está no gabinete 
do presidente Renato Bettega 
e não tem prazo para ser apre-

TJPR não tem data para apresentar 
proposta da Resolução 219

Em Pauta
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Sindijus-PR fez uma série de considerações, e esperamos que o anteprojeto atenda às reivindicações dos servidores

Edital da 2ª fase de relotação dos servidores do 1º grau é divulgado
Corregedoria

OTribunal de Justiça do Pa-
raná (TJPR) divulgou no 

dia 09, no Boletim Interno nº 
145/2018, o Edital da 2ª fase de 
Relotação nº 2/2018 dos servi-
dores do 1º grau. Após a publi-
cação, diretores do Sindijus-PR 
acompanharam reunião na Cor-
regedoria-Geral para discutir os 
detalhes do Edital. Os represen-
tantes da categoria levaram as 

preocupações dos servidores e 
apontaram inconsistências no 
edital, principalmente no núme-
ro de vagas. Segundo a adminis-
tração, as correções serão feitas 
pontualmente, e na próxima 
fase das relotações, após preen-
chimento das vagas.

Para o Sindijus-PR, a relota-
ção de ofício é o que mais preo-
cupa a categoria. Prevista na Re-

Gusatvo Henrique Vidal

Direção do Sindicato se reúne com Vinicius Lopes, do Departamento de Planejamento do Tribunal

sentado ao Sindijus-PR.
No dia 07, em reunião com 

diretores do Sindijus-PR, o di-
retor do Deplan, Vinicius Lo-
pes, alertou que a data previs-
ta para apresentação depende 
da presidência do Tribunal. 
A reunião foi solicitada pelo 
Sindijus-PR, após o Deplan ter 
enviado à presidência todos os 
estudos e impactos financeiros 
para implantação da reestru-
turação prevista pela Resolu-
ção 219.

Vinicius Lopes ressaltou 
que “o presidente solicitou 
urgência”, e que será de res-
ponsabilidade da presidência 
a convocação de reuniões com 
o Sindicato e demais entidades 
representativas dos servidores. 

O Sindijus-PR segue atrás 
de informações sobre o ante-
projeto de lei, e uma reunião 

com o presidente Renato 
Bettega foi solicitada, e deve 
ocorrer nos próximos dias. A 
proposta final deve considerar 
a posição do Sindicato, e das 
outras entidades que foram 
apresentadas nas reuniões 
com o TJPR. 

“Fizemos uma série de 
considerações, e esperamos 
que o anteprojeto atenda às 
reivindicações dos servido-
res”, diz a coordenadora ad-
junta do Sindijus-PR, Andrea 
Regina Ferreira da Silva.

Segundo Andrea, é preciso 
que o Tribunal atenda mini-
mamente às alterações para 
eliminar as desigualdades nas 
carreiras, que é o objetivo da 
Resolução 219 do Conselho. 
“A prioridade ao 1º grau deve 
ser atendida de fato por esse 
projeto”, alerta. 

Gusatvo Henrique Vidal

solução 219, a aplicação poderá 
trazer transtornos para os servi-
dores. A Corregedoria garantiu 
que o edital foi elaborado para 
evitar que essas relotações de ofí-
cio sejam feitas entre comarcas 
diferentes, possibilitando que o 
servidor permaneça na própria 
comarca em que reside.

A abertura da fase de escolha 
de vagas se refere aos servidores 
ocupantes dos cargos de Analista 
Judiciário – Área Judiciária, Téc-
nico Judiciário e de Secretaria, e 
Oficial de Justiça habilitados, nos 
termos do Edital nº 001/2017. 
Os interessados devem enviar 
os requerimentos, somente, por 
formulário eletrônico, na “intra-
net”, o qual deverá ser acessado 
e preenchido pelo servidor in-
teressado, por meio de “login” e 

senha próprios. Foi disponiliza-
do o e-mail: relotacao2018@tjpr.
jus.br, para servidores entrarem 
em contato em caso de dúvidas.

O Sindijus-PR irá continuar 
acompanhando o procedimento, 
e pressionando para que se fina-
lize o mais breve possível, respei-
tando os direitos dos servidores.

IMPUGNAÇÃO DO EDITAL DE 
ANALISTAS DA INFÂNCIA

Buscando atender a demanda da 
área de Infância e Juventude, o 
Sindijus-PR pediu a impugna-
ção do anexo do Edital de Relo-
tação nº 01/2018 e, consequente-
mente, a sua retificação. 
Segundo o edital, na disposição 
3.3 restou estabelecido que “o 
solicitante poderá optar por até 
3 Comarcas, dentro das vagas 

ofertadas”. Ocorre que, de acor-
do com o disposto, a lista de va-
gas ofertadas não foram disponi-
bilizadas por Comarca, mas sim 
por Coordenadoria Regional, de 
forma que o servidor que optar 
por ser relotado em cada uma 
das Coordenadorias, não será 
responsável somente por sua Co-
marca, mas sim por todas aquelas 
incluídas na Coordenadoria es-
colhida. Além disso, foi disponi-
bilizada somente 1 vaga para cada 
Coordenadoria, que pode abran-
ger mais de uma cidade.
Para o Sindijus-PR, é importante 
salientar que os atuais servidores 
referidos no edital participaram 
de Concurso Público sob o Edi-
tal nº 001/2009, onde não havia 
previsão de deslocamento entre 
cidades ou comarcas. 



Agosto de 2018  |  CONSCIÊNCIA E LUTA  |  www.sindijuspr.org.br4 Garantido

REIVINDICAÇÃO HISTÓRICA

Mais uma vitória da categoria: Adicional de qualificação é 
implantado!

Veto à reposição indica que a luta 
pela data-base não pode parar
São 14 anos sem perdas 
salariais dos servidores do 
Judiciário

Oveto da governadora Cida Bor-
ghetti, ao projeto de reposição 
da inflação dos servidores do 

Judiciário, mostra que não basta o direito 
ser consolidado via legislação específica 
para estar garantido. Todos os anos, o 
Sindijus-PR reivindica, oficialmente, ao 
Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) a 
implantação da inflação do período aos 
vencimentos da categoria. Esse procedi-
mento não é apenas compromisso com a 
burocracia administrativa do Tribunal: é 
o início da campanha salarial dos servido-
res, uma ação política, de mobilização em 
busca de seus direitos.

Diante do cenário econômico do Es-
tado, que não concede reajustes aos servi-
dores do Executivo desde 2015 (são cerca 
12% de perdas salariais), equiparar a reti-
rada de direitos dos demais poderes foi a 
alternativa do governo para sustentar seu 
calote aos servidores públicos. Não deu 
certo. A Assembleia Legislativa do Paraná 
(Alep) derrubou o veto à reposição no Ju-

Atendendo a mais um pleito do Sindijus-PR, a categoria teve mais um direito as-
segurado junto ao Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR). O presidente do Tri-

bunal, Renato Bettega, instituiu a Gratificação de Incentivo à Qualificação Funcional 
(G.I.Q.F.) aos servidores, com vigência a partir da Lei Estadual nº 19.501, de 22 de 
maio de 2018, que regulamentou a concessão. A implantação foi publicada no Diário 
da Justiça Eletrônico de nº 2303 no dia 17 de julho, pelo Decreto Judiciário nº 403.

A remuneração da qualificação era uma reivindicação histórica da categoria. Mes-
mo com valores menores do que o pedido original do Sindijus-PR, a conquista deve 
ser comemorada. Importante enfatizar que ainda iremos buscar o reajuste dos valo-
res. “Lutamos pela valorização dos servidores, e já avançamos com a regulamentação 
da Lei”, afirma José Roberto Pereira, coordenador-geral do Sindicato.

Para o Sindijus-PR, o benefício visa valorizar o esforço do servidor no sentido 
de aprimorar seus conhecimentos, e fazer com que os serviços sejam prestados com 
mais qualidade. “É necessário valorizar o servidor, na medida em que o melhor pre-
paro intelectual induz a um melhor desempenho profissional”.

Agora, além de se qualificar para uma melhor prestação do serviço público à so-

ciedade, o servidor que concluir cursos de nível superior, pós-graduação, mestrado 
ou doutorado, fará jus a uma gratificação pela qualificação obtida.

Para que os servidores recebam a gratificação, deverão realizar o pedido de con-
cessão pelo sistema eletrônico Hércules. Contudo, antes da formulação do pedido, a 
qualificação necessária deverá estar registrada no sistema eletrônico, o qual pode ser 
consultado por meio do item “Dados Funcionais - Dados Pessoais - Instrução”, no 
referido sistema. Caso necessário, a atualização da qualificação deve ser realizada pela 
opção “Iniciar Procedimento para Alteração de Instruções”, acessível por meio do 
item “Dados Funcionais - Dados Pessoais - Instrução”.

Segundo o Decreto, o valor da gratificação não será cumulativo por diploma ou 
título, e não será concedida nos casos de graduações em cursos superiores distin-
tos daquele que constitui requisito para ingresso no cargo efetivo. E o pagamento 
da gratificação será suspenso durante o exercício do cargo em comissão ou função 
de confiança, se o diploma ou título que fundamentou a concessão dessa vantagem 
constitui requisito para o exercício do respectivo cargo de livre provimento ou função 
de confiança. 

Pâmela Mendes Leony

Sindijus-PR esteve ao lado dos demais servidores do Estado, que lotaram as galerias 
do plenário da Alep durante a tramitação do projeto

diciário, assim como aos demais poderes.
Antes disso, muita mobilização dos 

servidores foi necessária. O Sindijus-PR 
acompanhou passo a passo a tramitação 
do projeto de lei. “A mobilização nessas 
horas é a única saída dos servidores. Pas-
samos por todos os gabinetes explicando 
a situação, e pedindo voto contrário ao 
veto. Não basta estar na lei, os deputados 
precisam ser convencidos para aprovar 

e enfrentar a situação que ficou delicada 
diante do veto”, explica o secretário-geral 
do Sindijus-PR, Lucinei Guimarães.

O Sindijus-PR não saiu da Alep até a 
votação da segunda-feira, dia 13. A neces-
sidade de manutenção de uma conquista 
histórica da categoria exigia pressão. “A 
derrubada do veto é mérito dessa mobi-
lização das categorias. Todos juntos em 
busca de um objetivo único. Quando nos 

unimos podemos enfrentar todas as difi-
culdades”, ressalto Lucinei.

Para o Sindijus-PR é fundamental que 
a sanção ocorra rapidamente, para que os 
servidores recebam o índice de 2,76% e as 
parcelas do retroativo ainda na folha deste 
mês. Para isso, é necessário que a lei seja 
assinada até o dia 20 de agosto.

SEM PERDAS
A luta vale a pena. Essa conclusão todos 
servidores devem reconhecer, quando 
olham seus contracheques. Não há perdas 
salariais desde 2005. São 14 anos com a 
inflação sendo reposta sem interrupções. 
A data-base, por anos, foi uma das prin-
cipais bandeiras de luta da categoria, que 
viveu tempos difíceis sem qualquer corre-
ção da inflação na década de 90, e início 
dos anos 2000.
Em 2006, tem início o período de reajus-
tes anuais. Entre mobilizações e negocia-
ções com o TJPR e o Governo, os servido-
res receberam a reposição de 8,5%. Ainda 
em 2006, os servidores conquistariam a 
correção da inflação de 4,63%. De lá para 
cá, a categoria alcançou mais de 80% em 
reposição da inflação. São 9 anos consecu-
tivos, garantidos após a Lei da data-base, e 
outros 5 anos negociados com o TJPR. 
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Veto à reposição indica que a luta 
pela data-base não pode parar

Primordial

Sindijus-PR quer um 
levantamento de dados 
referentes à saúde dos 
servidores

Com base na Resolução nº 207 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
cujo art. 4º, VII, refere-se à Política de Atenção Integral à Saúde, o Sindijus-
PR requer do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) informações acerca 
de eventuais levantamentos de dados sobre o absenteísmo por doença 
dos servidores de 1º e 2º graus, referente aos últimos 5 anos. E esclarece 
ainda, que os dados solicitados servirão para embasar um estudo 
envolvendo ações de prevenção e promoção da saúde dos servidores. O 
pedido procolocado recebeu o SEI nº 0048746-90.2018.8.16.6000.
O adoecimento vem crescendo cada vez mais no Judiciário Paranaense, 
e por essa razão o Sindijus-PR faz essa solicitação ao Tribunal, pois é 
de suma importância ter o conhecimento do volume e das causas mais 
frequentes do absenteísmo por doença, para saber o que pode ser feito 
para melhorar as condições de trabalho da categoria.
No pedido SEI nº 0048746-90.2018.8.16.6000, o Sindicato solicita que a 
administração cumpra com o seu dever de prestar tais informações em 
prazo não superior a 20 dias, conforme determina o § 1º do artigo 11 da 
Lei 12.527, de 2012, sob pena de se infringir o artigo 32 da mesma norma, 
bem como do dever disposto na alínea “b” do inciso V do artigo 116 da 
Lei 8.112, de 1990. 

Arquivo Sindijus-PR

Uma das ações do Sindijus-PR é 
observar as condições de tra-
balho e os reflexos diretos e 

indiretos sobre a saúde dos servidores. 
O Sindicato, preocupado com a quali-
dade de vida dos servidores vem prio-
rizando, além das negociações para 
garantir a pauta de reivindicações da 
categoria, temas que têm relação com a 
saúde do trabalhador, segurança e do-
enças. Por essa razão, vem investindo 
na prevenção, para que o trabalho do 
servidor seja executado em condições 
adequadas em termos de saúde e segu-
rança.

O Sindijus-PR está tomando me-
didas necessárias para orientar e es-
clarecer os servidores sobre como se 
prevenir do adoecimento e do assédio 
moral: suas causas, consequências e 
medidas necessárias para evitar esse 
sofrimento.

A direção do Sindijus-PR está per-

correndo os locais de trabalho no Es-
tado e, além de falar das negociações 
com a administração, está disponibi-
lizando ações voltadas para a promo-
ção da saúde e prevenção de doenças, 
como o serviço de massoterapia gra-
tuita aos servidores.

Essa atividade vem sendo realizada 
para atender às diferentes necessidades 
dos servidores, tendo em vista que al-
guns passam horas sentados em frente 
a um computador, enquanto outros 
passam horas em pé. A massoterapia é 
um atendimento que ajuda no comba-
te ao estresse e às dores causadas pela 
má postura.

Nas visitas, a direção também busca 
sanar as dúvidas dos servidores e apro-
ximá-los ainda mais do Sindijus-PR. 
O coordenador-geral, José Roberto 
Pereira, reforça a importância da pre-
sença do Sindicato junto à categoria. 
“Pois só juntos, fortalecemos a luta em 

Saúde do trabalhador também é 
prioridade para o Sindijus-PR
Preocupado com o bem-estar da categoria, Sindicato está desenvolvendo atividades de conscientização da saúde 
mental e física do servidor nos locais de trabalho

unimos podemos enfrentar todas as difi-
culdades”, ressalto Lucinei.

Para o Sindijus-PR é fundamental que 
a sanção ocorra rapidamente, para que os 
servidores recebam o índice de 2,76% e as 
parcelas do retroativo ainda na folha deste 
mês. Para isso, é necessário que a lei seja 
assinada até o dia 20 de agosto.

SEM PERDAS
A luta vale a pena. Essa conclusão todos 
servidores devem reconhecer, quando 
olham seus contracheques. Não há perdas 
salariais desde 2005. São 14 anos com a 
inflação sendo reposta sem interrupções. 
A data-base, por anos, foi uma das prin-
cipais bandeiras de luta da categoria, que 
viveu tempos difíceis sem qualquer corre-
ção da inflação na década de 90, e início 
dos anos 2000.
Em 2006, tem início o período de reajus-
tes anuais. Entre mobilizações e negocia-
ções com o TJPR e o Governo, os servido-
res receberam a reposição de 8,5%. Ainda 
em 2006, os servidores conquistariam a 
correção da inflação de 4,63%. De lá para 
cá, a categoria alcançou mais de 80% em 
reposição da inflação. São 9 anos consecu-
tivos, garantidos após a Lei da data-base, e 
outros 5 anos negociados com o TJPR. 

As sessões de atendimento são realizadas pelo parceiro do Sindijus-PR, o 
massoterapeuta Tiago Koloda

defesa dos direitos dos servidores”.
O Sindicato mantém uma coorde-

nação específica para tratar das ques-
tões de saúde da categoria, além de 
uma assessoria jurídica para combater 
o assédio moral. A Entidade também 
estabeleceu parcerias para melhor lidar 
com os problemas, e atuar na preven-
ção de novos casos, como: consulta 
psicológica, Quick Massagem, Refle-

xologia Podal, Massagem Relaxante, 
Drenagem linfática, Shantala e Zen 
Shiatsu para todos os sindicalizados. 
Confira no site do Sindicato, na sessão 
de convênios as parcerias que o Sindi-
jus-PR disponibiliza aos servidores e 
suas famílias.

Maiores informações através do e-
-mail conscienciaeluta@sindijuspr.org.
br ou pelo telefone (41) 3075-5555. 
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Curso e Colégio Decisivo é o mais 
novo parceiro do Sindijus-PR 

Filiados contam com ampla rede de convênios e descontos
PARTICIPE

Além das lutas em bus-
ca de melhorias para os 

servidores do Judiciário Pa-
ranaense, o Sindicato PR vem 

procurando várias maneiras 
de trazer cada vez mais bene-
fícios para os seus filiados e 
dependentes.

Por este motivo, o Sindi-
jus-PR está buscando convê-
nios para todas as regiões do 
Estado. Os convênios podem 

OSindijus-PR, em bus-
ca de novos projetos 
que beneficiem e va-

lorizem seus sindicalizados, e 
visando também o equilíbrio 

social na área da educação, fe-
chou convênio com entidade 
educacional. Agora, filhos e 
servidores com vínculo ao Sin-
dijus-PR poderão estudar no 

Curso e Colégio Decisivo com 
desconto de até 15% no valor 
das mensalidades. O convênio 
com o Sindicato foi firmado 
neste mês, e já começa a vigo-

rar para esse segundo semestre 
de ano letivo de 2018.

O Curso e Colégio Decisivo, 
com a sua sede administrativa 
localizada na Rua Visconde do 

Não se esqueça dos 
deputados que foram 
a favor da Reforma 
Trabalhista

OSindijus-PR está divulgando em suas 
redes sociais um “carômetro”, expon-
do os deputados federais que votaram 

a favor da Reforma Trabalhista proposta pelo 
governo de Michel Temer, com o objetivo de 
alertar a população acerca dos parlamentares 
que foram a favor do fim dos direitos trabalhis-
tas no Brasil.

A ação pretende abrir os olhos dos trabalha-
dores, para que se lembrem dos deputados no 
dia da eleição. Eles votaram a favor do projeto 
que promove a retirada de direitos históricos 
conquistados pelos trabalhadores, e que altera 
pontos sensíveis da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT). As consequências da refor-
ma apontadas por um dossiê preparado pelo 

Rio Branco nº 1.630, no Centro 
de Curitiba, possui duas unida-
des (Sede Comendador e Sede 
Cristo Rei) e atende alunos da 
Educação Infantil ao Ensino 
Médio e Pré-vestibular.

Os descontos são válidos 
para os filiados e seus depen-
dentes, de 15% no primeiro ano 
da matrícula e 10% nos anos 
subsequentes, exclusivamente 
sobre o valor da mensalidade 
em qualquer turma ou turno na 
Sede do Cristo Rei ou Comen-
dador. O desconto é válido para 
pagamento das mensalidades 
até o dia do vencimento, e o 
atraso no pagamento acarretará 
na perda do desconto. Maio-
res informações consulte o site 
www.decisivo.com.br ou no se-
tor de RH do Decisivo, através 
do telefone (41) 3322-9021.

O Sindijus-PR não assu-
me responsabilidade sobre a 
realização dos trabalhos exe-
cutados pelos profissionais li-
berais, bem como da empresa 
conveniada. 

abranger as áreas de lazer (ho-
téis, academias, etc), cursos 
de idiomas, entretenimento, 
educação, consórcio de auto-
móveis, entre outros. Sendo 
assim, o Sindicato quer a sua 
opinião servidor.

Envie-nos sugestões de 
convênios da sua cidade e da 
sua região pelo e-mail cons-
cienciaeluta@sindijuspr.org.
br, pois deste modo o número 
crescerá cada vez mais, crian-
do facilidades e oportunidades 
para toda categoria.

Para contar com essa rede 
de serviços, o primeiro passo 
é se filiar. E isso pode ser fei-
to via site, ou com um diretor 

ou representante do Sindicato 
em seu local de trabalho. Após 
este trâmite, basta apresen-
tar a carteirinha do Sindica-
to nos estabelecimentos e o 
contra-cheque. Ao se filiar ao 
Sindijus-PR, o servidor pas-
sa a contar com uma rede de 
serviços e convênios em vários 
estabelecimentos.

Para ver a lista completa 
de serviços disponíveis acesse 
a página do Sindicato, clique 
na aba “convênio” e selecio-
ne pela área, sendo: Saúde, 
Compras, Turismo e Lazer, 
Educação, Serviços, Diversos. 
Então é só seguir os passos e 
aproveitar.
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Não se esqueça dos 
deputados que foram 
a favor da Reforma 
Trabalhista

OSindijus-PR está divulgando em suas 
redes sociais um “carômetro”, expon-
do os deputados federais que votaram 

a favor da Reforma Trabalhista proposta pelo 
governo de Michel Temer, com o objetivo de 
alertar a população acerca dos parlamentares 
que foram a favor do fim dos direitos trabalhis-
tas no Brasil.

A ação pretende abrir os olhos dos trabalha-
dores, para que se lembrem dos deputados no 
dia da eleição. Eles votaram a favor do projeto 
que promove a retirada de direitos históricos 
conquistados pelos trabalhadores, e que altera 
pontos sensíveis da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT). As consequências da refor-
ma apontadas por um dossiê preparado pelo 

Centro de Estudos Sindicais e de Economia 
do Trabalho (Cesit), vinculado ao Instituto de 
Economia da Unicamp, incluem a desconstru-
ção de direitos, a desestruturação do mercado 
de trabalho, a fragilização dos sindicatos, a am-
pliação da vulnerabilidade, a deterioração das 
condições de vida e de saúde do trabalhador, o 
comprometimento do financiamento da segu-
ridade social e a ampliação da desigualdade e 
da exclusão social.

Entre as mudanças está a prevalência dos 
acordos negociados entre patrões e empregados 
sobre a legislação, obstáculos ao ajuizamento 
de ações trabalhistas, bem como a possibilidade 
de parcelamento de férias em três períodos, e a 
flexibilização de contratos de trabalho. 

RADAR

 TJPR ANALISA PEDIDOS DO 
ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO

O Sindijus-PR entrou em contato com a administração do 
Tribunal em busca de informações sobre o adicional de 
qualificação. Segundo a administração, os pedidos estão 
sendo analisados de acordo com as áreas relacionadas no 
Decreto Judiciário nº 403, que regulamentou a Gratificação 
de Incentivo à Qualificação Funcional (G.I.Q.F.). Caso haja 
indeferimento, o servidor poderá entrar com pedido de 
reconsideração, direcionado ao Presidente do Tribunal, 
via sistema SEI, e encaminhar à unidade DGRH-DAPE, 
que instruirá o procedimento para decisão presidencial. A 
previsão para início do pagamento é para este mês.

 SINDIJUS-PR PEDE 
GRATIFICAÇÃO PARA 
COORDENADORES DO CEJUSC

Pedido protocolado pelo Sindijus-PR requer o pagamento 
de gratificação no mesmo valor das chefias de Secretaria, 
para servidores que coordenam o Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc). Para acompanhar 
o andamento da reivindicação, o pedido leva o SEI nº 
0051321-71.2018.8.16.6000. O Sindicato sustenta que 
servidores foram designados para coordenar as atividades 
do Cejusc, exercendo atividades de coordenação, supervisão 
e direção nas unidades em questão, e pelas atividades de 
coordenação devem receber a gratificação idêntica aos 
chefes de Secretaria.

 INCLUSÃO DE COMARCAS NO 
APOIO AO TRABALHO REMOTO

O TJPR informou ao Sindijus-PR que manterá os servidores 
do 2º grau para realizar trabalho remoto, em apoio a 
comarcas com deficiência de pessoal e acúmulo de trabalho. 
O Sindicato tem chamado a atenção do Tribunal sobre a falta 
de servidores, bem como o excesso de trabalho na maioria 
das comarcas do Estado. Contudo, em algumas a situação 
é mais urgente, necessitando assim do apoio do trabalho 
remoto. Assim, o Sindijus-PR solicitou que as comarcas de 
Capitão Leônidas Marques, Cascavel, Colombo, Corbélia, 
Coronel Vivida, Curitiba, Foz do Iguaçu, Ibaiti, Lapa, Londrina, 
Maringá e Palmas recebem o apoio remoto.

 SAIBA COMO ESTÃO AS AÇÕES 
JUDICIAIS DO SINDIJUS-PR

No site do Sindijus-PR, os servidores tem uma área 
só com informações repassadas pelo departamento 
jurídico, de interesse da categoria. Na aba “JURÍDICO” 
o servidor encontra tudo referente às ações judiciais e 
aos procedimentos administrativos autuados em defesa 
da categoria, bem como os contatos dos escritórios dos 
advogados do Sindicato. Fique por dentro!

ou representante do Sindicato 
em seu local de trabalho. Após 
este trâmite, basta apresen-
tar a carteirinha do Sindica-
to nos estabelecimentos e o 
contra-cheque. Ao se filiar ao 
Sindijus-PR, o servidor pas-
sa a contar com uma rede de 
serviços e convênios em vários 
estabelecimentos.

Para ver a lista completa 
de serviços disponíveis acesse 
a página do Sindicato, clique 
na aba “convênio” e selecio-
ne pela área, sendo: Saúde, 
Compras, Turismo e Lazer, 
Educação, Serviços, Diversos. 
Então é só seguir os passos e 
aproveitar.
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OSindijus-PR tomou 
conhecimento dos au-
tos de Procedimento 

de Controle Administrativo 
nº 0004926-24.2018.2.00.0000, 
que tramita no Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ), em que 
o Ministério Público do Esta-
do do Paraná (MP) impugna o 
teor da Instrução Normativa nº 
13/2018 da Corregedoria-Geral 
da Justiça do Estado do Paraná 
(CGJ), que trata sobre a digita-
lização dos inquéritos policiais 
pela Secretaria, e determina que 
as denúncias e documentos que 
as acompanham devem ser ofe-
recidos pelo MP diretamente 
no Sistema Projudi.

Cabe ressaltar que a Ins-
trução Normativa nº 13/2018 
foi editada pela Corregedoria, 
a fim de regulamentar o pro-
cedimento adotado no que diz 
respeito à inserção das denún-
cias e dos documentos que as 
acompanham no Projudi. Tal 
instrução determinou que não 
ficará mais a cargo dos servi-
dores do Tribunal de Justiça do 
Paraná (TJPR) a função de in-
serir no sistema tais denúncias 
e documentos apresentados 
pelo Ministério Público.

Antes da edição da instru-
ção impugnada, através da 
dilação recorrente de prazos, 
a mesma Corregedoria conce-
deu quase 8 meses para que o 
Ministério Público realizasse 
as adaptações necessárias a fim 

Sindijus-PR defende servidores em 
ação do MPPR contra a Corregedoria

LEVANTAMENTO

Pesquisa reunirá informações dos locais de trabalho 

Muitas vezes a saúde do trabalhador fica em segundo plano diante das lutas de 
uma categoria. O Sindijus-PR quer mudar essa realidade. A saúde dos servi-

dores do Judiciário precisa ser o foco, para alcançar condições de trabalho decente e 
dignas de um serviço público essencial à população. 

“Os servidores precisam alertar ao Tribunal acerca dos problemas corriqueiros e 
diários que enfrentam”, diz o coordenador geral do Sindijus-PR. José Roberto Perei-
ra. Ele explica que a saúde precisa ter o mesmo empenho e unidade na luta como a 
Isonomia, por exemplo. “De nada adianta termos ganhos salariais, se a nossa saúde se 
agrava com a fata de servidores e o volume de trabalho”, destaca.

Para isso, o Sindijus-PR lançou em seu site (www.sindijuspr.org.br) uma pesquisa 
específica para apurar as condições de trabalho dos servidores. A categoria deve aces-
sar e enviar para o e-mail conscienciaeluta@sindijuspr.org.br informações solicitadas.

Com o resultado será elaborado um dossiê a ser encaminhado ao Tribunal, soli-
citando as providências. Além disso, o Sindijus-PR enviará ao Ministério Público do 
Trabalho e ao Conselho Nacional de Justiça a real situação dos trabalhadores do Judi-
ciário Paranaense, que estão adoecendo, procurando tratamento médico para proble-
mas emocionais e físicos, em decorrência da pressão constante, a falta de segurança, 
insalubridade e assédio moral. 

de iniciar a realização de tal 
inserção no sistema Projudi. 
Portanto, resta claro que o Mi-
nistério Público teve tempo su-
ficiente para se adaptar às no-
vas circunstâncias de trabalho.

Esse fato, somado aos de-
mais expostos na manifesta-
ção apresentada pelo Tribunal 
nos presentes autos, demons-
tra o absurdo descabimento 
do pedido de desconstituição 
da Instrução Normativa nº 
13/2018 para que seja reesta-

belecido o dever das secreta-
rias de digitalizar os autos de 
inquérito policial apresenta-
dos pelo Ministério Público. 
É sabido que o déficit de servi-
dores do TJPR alcança núme-
ros alarmantes, de forma que 
a sobrecarga de trabalho se 
acentuou, e continua gerando 
não só aumento dos casos de 
doenças ocupacionais, como 
também baixa qualidade da 
prestação jurisdicional.

Assim, considerando que o 

referido Pedido de Providên-
cias suspendeu a delegação da 
digitalização e inserção no Pro-
judi de inquéritos policiais pelo 
Ministério Público aos servi-
dores do TJPR, a direção do 
Sindijus-PR preocupada com a 
atual condição dos servidores, 
como: a falta de trabalhado-
res e o aumento de demanda, 
entende como primordial o 
acompanhamento da decisão e 
posicionamento adotado pelo 
CNJ. Por essa razão, o Sindica-

to requereu seu ingresso como 
terceiro interessado nos autos, 
com a pretensão de acompa-
nhar o andamento do feito.

Nas condições em que se 
encontra hoje, é descabida a de-
legação aos servidores já sobre-
carregados a função de digitali-
zação e inserção no Projudi dos 
inquéritos policiais, a qual toma 
grande tempo, gerando ainda 
mais acúmulo de trabalho e, 
logo, adiando e congestionando 
ainda mais o exercício da ativi-
dade de prestação jurisdicional. 
“E não se deve ignorar que, para 
além dos malefícios aos jurisdi-
cionados, a saúde mental e física 
dos servidores também deve ser 
preservada”, diz o pedido.

E, cabe ressaltar que as outras 
partes integrantes dos processos 
(advogados e Defensoria Públi-
ca) já contam, há anos, com o 
ônus de organizar, digitalizar e 
inserir no Projudi os documen-
tos que entendem por bem jun-
tar aos autos, situação à qual o 
Ministério Público também tem 
plena capacidade de se adaptar.

O Sindijus-PR, consideran-
do que a decisão no processo 
pode influenciar de forma ex-
tremamente significativa na 
vida e carreira dos servidores, 
defenderá que seja deferido seu 
ingresso como terceiro interes-
sado e mantida a determinação 
para que os autos dos inquéri-
tos não sejam digitalizados pe-
los servidores do Tribunal. 


