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Palavra do Leitor

Categoria em Estado de Greve!

E

m recente assembleia realizada em
Cascavel, a categoria decidiu por
unanimidade declarar “Estado de
Greve” até que a reposição inflacionária
de 4,94% seja garantida. Entre as deliberações, constam os seguintes encaminhamentos: intensificar as mobilizações, unir
forças com demais movimentos sindicais
na luta pelos direitos dos servidores, não
aceitar menos do que 4,94% do índice da
reposição inflacionária, manter a direção
em contato com deputados na busca de
apoio parlamentar, e também mobilizar
a categoria junto aos deputados de suas
respectivas regiões, bem como continuar
a mobilização junto à Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), e também a categoria atender a convocação do Sindijus-PR, para ações junto à Alep, Tribunal
de Justiça do Paraná (TJPR) e Palácio do
Governo. Deste modo, a reposição da inflação deverá ser mais uma batalha a ser
travada, não apenas no âmbito do TJPR,
mas também na Alep e no Governo do
Estado. Nunca, em toda a nossa História, a database esteve tão ameaçada como
agora. Existe inclusive a possibilidade de
o projeto enviado pelo Tribunal ser rejeitado ou mesmo emendado, definindo-

-se um percentual menor que os 4,94%.
Vivemos também um cenário político de
grandes desafios, em que o governo federal prepara um pacote de maldades contra a classe trabalhadora. Para os servidores públicos, a perspectiva também não
é das melhores. As medidas em trâmite
no Congresso Nacional visam prejudicar
ainda mais os direitos do funcionalismo
público. Entre tais medidas está a possibilidade de aumento do desconto previdenciário, o fim da previdência pública
e da estabilidade funcional, a ameaça de
extinção das gratificações, quinquênios,
anuênios e até da extinção das carreiras,
passando pela privatização de serviços
essenciais. Recentemente, a Comissão de
Assuntos Sociais (CAS) do Senado aprovou o projeto de lei complementar que
regulamenta a avaliação de desempenho
de servidores públicos e estabelece regras
para a demissão por baixo desempenho.
Inserida na Constituição pela Emenda
Constitucional 19, em 1998, a avaliação
carece de regulamentação. É momento de
união e fortalecimento de todos os trabalhadores, para que juntos possamos lutar
contra a retirada de direitos, e garantir a
nossa database. Juntos somos mais fortes!

Entre em contato com a redação: conscienciaeluta@sindijuspr.com.br

DATA-BASE

AGRADECIMENTO II

Gostaria de saber a respeito da database, pois já estamos em julho, e não
vi nenhum encaminhamento. Pelo
que sei, está incluído no orçamento
do ano o reajuste?
P. R.F.

Gostaria desde já agradecer
pela atenção com que o Sindicato
nos trata, primeiramente pelo
novo instrumento de comunicação
“WhatsApp”, pelas novas mudanças
do setor de comunicação e o
Boletim, pois é a única maneira
de saber as notícias da classe.
Sou aposentada, e quando me
aposentei, retornei para a minha
terra natal. E com o site sempre
atualizado, posso acompanhar todo
o trabalho e as lutas pelos nossos
direitos. Muito obrigada por me
representar Sindijus-PR!
M.L.P.

Estivemos em reunião com o
presidente do TJPR e cobramos a
data-base. Ele se comprometeu em
garantir o índiceda reposição de
4,94%. O projeto de lei se encontra
na Assembleia Legislativa, mas até o
momento não teve o tramite, por causa
da pauta de reajuste dos servidores do
executivo. Acreditamos que voltando
do recesso em agosto, o projeto terá
andamento. Estamos mobilizados, em
alerta, conversando com os deputados
para que não seja preciso tomar
atitudes mais drásticas. E contamos
com seu apoio caso seja necessário
atos em favor da data-base.
Direção do Sindijus-PR

ISONOMIA

AGRADECIMENTO I

Quais as razões para, no caso
da isonomia (principalmente
salarial) entre servidores do
1º e 2º graus, o Sindicato não
propõe uma Ação Direta de
Inconstitucionalidade - ADI junto ao STF?
R.C.

Venho aqui cumprimentar a direção
do Sindicato, pelo excelente Encontro
dos Aposentados e Pensionistas
da nossa entidade representativa,
em que eu, particularmente, tive
experiências s gratificantes e nunca
antes vividas. Espero que ocasião
como essa se repita todos os anos,
são oportunidades de rever velhos
companheiros e fazer novos amigos.
W.A.T.

É uma questão de estratégia
jurídica e política. Todas as
questões que visam revisar
remuneração de servidor público
têm sido decididas com base na
Súmula Vinculante 37. Não se
deve excluir a possibilidade de
judicializar caso não se resolva na
esfera administrativa. Assessoria
Jurídica do Sindijus-PR

As cartas não refletem a opinião do Sindicato.
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ESCLARECIMENTOS

Saiba
a respeito
da relotação
Portaria com resultado
das relotações é
divulgada pelo TJPR

TJPR

Divulgada a
data da prova do
concurso de Técnico
Judiciário do 1º grau
Vitória: Sindijus-PR pressionou,
e finalmente edital é publicado

T

endo em vista os diversos questionamentos de servidores acerca da portaria publicada no dia 18 de
julho, no Boletim Interno do Tribunal de Justiça do
Paraná (TJPR) com relação às relotações deferidas no procedimento nº 43513-49.2017.8.16.6000, a direção do Sindicato entrou em contato com administração do Tribunal.
A informação repassada é que a portaria foi publicada no Diário Oficial do dia 22 de julho, e os servidores
terão o prazo de 15 dias para assumirem na Comarca em
que foram relotados. Em caso de relotação para a escrivania na mesma Comarca, o prazo é de oito dias. Deste
modo, o Sindijus-PR informa aos servidores que deve
ser aguardado este trâmite, para que então possam solicitar a desistência, caso haja interesse, via protocolo SEI.
O TJPR já está recebendo os pedidos de desistência de
servidores e todos devem se apresentar no local onde foi relotado, independente se irá protocolar a desistência ou não.
Para qualquer dúvida e informações adicionais, os servidores podem entrar em contato com o Departamento de
Gestão de Recursos Humanos, telefone (41) 3228-5711.
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Portaria
A portaria com a relação de nomes dos
servidores que tiveram as relotações
deferidas no procedimento de relotação
autuado sob nº 43513-49.2017.8.16.6000,
foi publicada. Segundo relatos, alguns
servidores já teriam recebido as
informações referentes à sua nova
lotação, no Sistema Hercúles.
Para aqueles servidores que tiveram
as relotações efetivadas, mas que
continuam designados na Comarca de
origem, a informação da Administração
foi no sentido de que esta situação
estava prevista no edital, mas que, uma
vez realizado o concurso e convocados
os aprovados, será dada preferência
para estas comarcas de origem, para
que os servidores possam iniciar suas
atividades nas comarcas em que foram
efetivamente relotados.
Há muito tempo a categoria anseia
pelo final do certame, com a efetivação
das relotações. É importante ressaltar
que o Sindijus-PR esteve o tempo todo
acompanhando o processo, e atuando junto
à Administração do TJPR e à CorregedoriaGeral, visando à celeridade das relotações.

D

epois de várias intervenções do Sindijus-PR junto ao Tribunal de Justiça do
Paraná (TJPR), finalmente o edital de
abertura do concurso para o cargo de Técnico
Judiciário do 1º grau foi publicado no Diário da
Justiça Eletrônico do dia 25 de julho. O processo se arrasta há mais de 2 anos, e tem cerca de
140 mil inscritos. São 114 vagas para profissionais de nível médio.
O edital 11/2019 informa que a prova será
realizada no dia 22 de setembro de 2019, em
várias regiões do estado. Além da data da prova, o documento traz a relação definitiva dos
candidatos inscritos no certame, os nomes dos
candidatos excluídos do concurso, bem como
a lista com os números de inscrições canceladas, em razão de problemas com o pagamento
da taxa de inscrição.
Em caso de dúvidas, é possível entrar em
contato com a Comissão de Concursos pelo telefone (41) 3228-5717, das 12 às 18 horas.
O concurso público é uma das principais

reivindicações dos servidores públicos do Poder Judiciário. A falta de pessoal é o principal
problema, pois o déficit de servidores no 1º
grau, aliado à demanda crescente de serviço,
só piora a situação em que se encontram os
trabalhadores. Muitos servidores também estão se aposentando, assim o quadro fica cada
vez mais defasado.
A direção do Sindijus-PR vem, desde o início do mandato do presidente Adalberto Jorge
Xisto Pereira, cobrando agilidade no andamento para a realização deste concurso público. Na reunião no último dia 03 de julho,
o presidente afirmou que logo seria divulgada
a data da prova, e que ela seria regionalizada,
dividida em 9 regiões. Enfatizou ainda que,
em princípio são 114 vagas, mas podem ser
necessárias contratações além deste número.
Vale lembrar ainda, que este trabalho de pressionar o Tribunal foi em cumprimento a uma
das deliberações da última Plenária, realizada
em março, em Londrina.

4

Deliberação

Agosto de 2019 | CONSCIÊNCIA E LUTA | www.sindijuspr.org.br

Leo Silva

Assembleia
em Cascavel
reforça a
luta pela
data-base

Em alerta, categoria aprova Estado de Greve

E

Por unanimidade, propostas do Sindijus-PR em defesa da
data-base, da Previdência e contra o PLC 4/2019, foram aprovadas

m virtude da situação crítica em
que se encontram os servidores
públicos do Paraná, bem como
em razão das reiteradas tentativas do
Governo em retirar os direitos dos trabalhadores, os servidores do Judiciário,
em Assembleia realizada, no dia 13 de
julho, em Cascavel, declararam “Estado de Greve” até que a reposição inflacionária de 4,94% seja garantida.
Por unanimidade, as propostas
apresentadas pela direção do Sindijus-PR foram aprovadas pela categoria,
a qual deliberou por manter o estado
de alerta em defesa da data-base, da
Previdência e contra o Projeto de Lei
Complementar (PLC) 4/2019.
Veja a seguir as propostas:

I ntensificar as mobilizações;
Unir forças com demais
movimentos sindicais na luta
pelos direitos dos servidores;
Não aceitar menos do que
4,94% do índice da reposição
inflacionária;
A direção vai intensificar o
contato com deputados na
busca de apoio parlamentar, e
também mobilizar a categoria
junto aos deputados de suas
respectivas regiões;
Continuar a mobilização
junto à Assembleia
Legislativa do Paraná (Alep),
e também a categoria
atender a convocação do
Sindijus-PR, para ações
junto à Alep, Tribunal de

Justiça do Paraná (TJPR) e
Palácio do Governo;
Seguimento dos encontros
regionais nos locais de
trabalho, priorizando
comarcas maiores, para
mobilizar a categoria em
defesa da data-base;
Continuar participando das
reuniões do Fórum dos
Servidores Estaduais (FES),
bem como, dos movimentos
definidos pelo FES;
Possibilidade de requerer a
retirada do projeto de reajuste
da data-base, caso não seja
votado o índice de 4,94%, ou
caso se verifique o risco de
que o mesmo seja rejeitado
pelo plenário da Alep.

União

Encontros Regionais:
Sindijus-PR mais
perto da categoria

Ferramenta de mobilização
é usada para fortalecer a luta
pelas reivindicações e manter
contato direto com a base

H

oje, a situação do serviço público é crítica. O governo quer acabar com os direitos dos servidores,
conquistados com lutas de muitos anos. Este é o
clima no momento, por isso, a importância do fortalecimento estadual das mobilizações dos servidores do Judiciário. O
Sindijus-PR vem organizando Encontros Regionais para que
sejam debatidos assuntos como: Previdência e Ataques ao
Serviço Público, Data-base, Concurso, Teletrabalho, Relotação, Inteligência Artificial, Isonomia e Terceirização. Além,
de questões que interferem na vida dos servidores, dentro e
fora do local de atividade, fortalecendo assim a organização
por local de trabalho, e sendo ao mesmo tempo um canal de
comunicação direta entre a direção e a base.
O objetivo do Sindicato é criar um espaço de discussão com os servidores para analisar os temas pertinentes

Para o Sindijus-PR, este é o momento de lutarmos em conjunto pelo serviço público, porque
os enfrentamentos continuam e, por isso, os servidores devem se unir em torno desta luta, porque ela é de todos nós. “A intensificação da nossa
mobilização neste momento é fundamental. Os
ataques do governo não estão prejudicando apenas aos servidores, mas também à população em
geral. Vamos ampliar o debate, e não aceitaremos
que esses desmontes sejam aprovados”, ressaltou
o coordenador-geral José Roberto Pereira.
José Roberto explica que durante o estado de
greve os servidores do Tribunal continuam normalmente o trabalho, mas mobilizados e prontos
para participarem de manifestações ainda a ser
agendadas. “O estado de greve é como um alerta,
para que as tentativas de retirada dos nossos direitos sejam combatidas”, diz.

Arquivo Sindijus-PR

Servidores da região de Pato Branco

à pauta de reivindicações da categoria, emitindo
parecer e decidindo os encaminhamentos, intensificando a participação da categoria nas atividades, construindo em conjunto a bandeira de
luta, através de discussões mais aprofundadas. Os
presentes podem apresentar propostas de atuação
sindical, servindo como canal de aproximação dos
servidores com as demais instâncias da Entidade,
como um fórum de debate das questões ligadas as
condições de trabalho do Judiciário.
A atividade está sendo ministrada pelo especialista em Direito Previdenciário e advogado do
Sindijus-PR, Ludimar Rafanhim.
A Direção convoca a todos servidores filiados
ou não, a participarem desses encontros, nos quais
poderão também esclarecer suas dúvidas. Qualquer
servidor lotado numa das comarcas citadas das regiões poderão participar e auxiliar na construção
de caminhos que nos levem à conquista da nossa
pauta de reivindicações. Maiores informações através do telefone/WhatsApp (41) 99825-0820.

Para o Sindijus-PR, essas atividades são como
um canal de aproximação da categoria com o Sindicato, e funcionam como um fórum de debates
de todas as questões que afetam os trabalhadores.
“Os encontros são uma ferramenta que ajuda na
descentralização das discussões do Sindicato, dando oportunidade a todos os servidores de participar da construção da pauta, além de fortalecer
a unidade da categoria”, afirma a diretora Andréa
Regina Ferreira da Silva.
Os encontros já foram realizados em Paranavaí, Campo Mourão e em Pato Branco.
Os próximos encontros acontecerão em: 24
de agosto, Umuarama; 31 de agosto, Foz do
Iguaçu; 21 de setembro, Guarapuava; 28 de setembro, em Jacarezinho; 26 de outubro, Ponta
Grossa; 07 de dezembro, Londrina; e 14 de dezembro, em Maringá. Os locais e horários dos
encontros ainda estão sendo definidos, e caso
aconteçam alterações serão divulgados nos
meios de comunicação do Sindijus-PR.

Mobilizição
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Comunicação do
Sindijus-PR agora
tem WhatsApp
Servidores podem receber
notícias da categoria no celular

C

om o objetivo de ampliar as plataformas de
comunicação e também estreitar relações com
a categoria, o Sindijus-PR traz mais uma novidade aos servidores do Poder Judiciário do Paraná. A
partir de agora, a categoria poderá através da ferramenta WhatsApp se manter ainda mais atualizada sobre as
ações do Sindicato, e receber notícias diretamente em
seu celular. É muito fácil e prático.
A adesão é espontânea, partindo da iniciativa do
próprio servidor em adicionar o contato. Para se cadastrar, basta adicionar o número 41999700366 à
agenda do seu celular e enviar, através do WhatsApp,
uma mensagem para esse contato com o texto “CADASTRAR”, com seus dados: nome completo, local
de trabalho, cargo e número de matrícula. A partir
desse momento você começará a receber, no seu celular, as informações do Sindijus-PR. Caso você não
queira mais receber as notícias, basta enviar uma
mensagem para esse mesmo número, pelo WhatsApp, com o texto “SAIR”.
Pronto! Agora é só ficar por dentro de tudo que
acontece no nosso Sindicato. Por meio deste aplicativo,
os servidores também poderão enviar sugestões, reclamações, dúvidas, contribuindo com a nossa comunicação, fortalecendo a entidade de classe. Aproveite desse
importante instrumento de comunicação, mobilização
e luta do Sindijus-PR. Faça parte!
O setor de comunicação do Sindicato sempre teve e tem
como prioridade, a informação e diálogo com a base, especialmente com os filiados. “Queremos que nosso filiado
tenha conhecimento de tudo o que acontece no Sindijus-PR e possa compartilhar suas reivindicações e opiniões”,
destaca o diretor de comunicação, Leandro Fonseca.
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Em defesa da
Data-base, servidores
aguardam aprovação
em Estado de Greve

Sindijus-PR iniciou as negociações para garantir
a reposição da inflação ainda em 2018

Fotos: Arquivo Sindijus-PR

N

a atual situação política e econômica
em que se encontra o Brasil, mais do
que nunca a luta é a única arma para
garantir avanços e evitar os retrocessos que estão
impondo aos trabalhadores. Diante deste cenário de adversidades, o Sindijus-PR se manteve intensamente na luta pela pauta de reivindicações
dos servidores do Tribunal de Justiça do Paraná
(TJPR), em especial a Data-base, mecanismo de
valorização salarial da categoria, que recebe desde 2005 todos os índices inflacionários sem acumular perdas reais nos vencimentos.
Mesmo que a Data-base no Judiciário seja apenas em 1º de maio de 2019, as negociações para
que seja contemplada começam muito antes. A Diretoria do Sindijus-PR já, em 2018, tinha encaminhado as primeiras providências para a reposição
salarial, direito previsto na Lei 16165 desde 2009.
Ainda em agosto de 2018, o TJPR abre os
debates no Comitê Orçamentário do 1º grau
sobre o orçamento de 2019. Integrante do
comitê, a Direção do Sindicato atuou junto à
administração para estabelecer os valores necessários para cumprir com a lei, já que o Tribunal precisa apontar na previsão orçamentá-

ria a reposição salarial da categoria.
Neste ano, após aprovação do anteprojeto pelo Órgão Especial do TJPR, o cenário se
acirrou e a Data-base de todos os servidores do
Paraná foi colocada à prova. Após várias reuniões com governo do Estado, o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) decidiu
segurar todas as propostas de reajustes até que o
impasse do Executivo se desenrole.
Diante desta situação, os servidores do Judiciário devem estar atentos. Em meio ao recesso
parlamentar, o Sindijus-PR convocou Assembleia Geral da categoria para analisar as mobilizações. Os servidores aprovaram por unanimidade o Estado de Greve.
“Estamos em alerta para o retorno das atividades dos deputados no mês de agosto. Todos os
servidores do Judiciário devem focar na Data-base da categoria para não perder um direito
conquistado em 2005 e garantido ininterruptamente até aqui. Não deixaremos que o jogo político penalize os servidores, já castigados com a
falta de mão de obra e estrutura em muitos locais de trabalho”, reforça o coordenador-geral do
Sindijus-PR, José Roberto Pereira.

Ação
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Saúde dos servidores é preocupante!
Dados coletados pelo questionário da comissão alerta TJPR

N

o dia 03 de julho, enquanto o Sindijus-PR aguardava a
audiência com o presidente do Tribunal de Justiça do
Paraná (TJP), Adalberto Jorge Xisto Pereira, a direção
se encontrou com desembargador Noeval de Quadros, membro da Comissão de Saúde.
A grande preocupação do Sindijus-PR é com a falta de servidores, excesso de trabalho bem como a informatização crescente sem
os cuidados devidos, acaba comprometendo gravemente a saúde
dos servidores. Por estes motivos, o Sindicato está desenvolvendo
um projeto de atenção à saúde dos servidores com foco nas causas
de adoecimento e crescentes afastamentos. Ao mesmo tempo, vem
participando da comissão para que se resolva em definitivo essa situação, oportunizando uma qualidade de vida digna aos servidores.
Nesse sentido, ao encontrar o desembargador Noeval, a direção perguntou como estava o andamento do questionário de
saúde, e ele disse que acabara de conversar com o presidente,
e que estão preocupados com a situação em que se encontram
alguns funcionários. “O Tribunal precisa ter em mente que o primeiro jurisdicionado é o servidor, e se ele não está bem, como
será a prestação do serviço jurisdicional? Por isso, a importância
de resolvermos essa situação com a máxima urgência”, destacou.
As ações da Comissão de Saúde visam atacar, não apenas as
consequências, mas principalmente as causas do adoecimento
de servidores e magistrados, a fim de que todos tenham melhor
qualidade de vida dentro e fora do trabalho.
Na última reunião da comissão, ocorrida no dia 17 de julho, a partir do resultado do questionário respondido por 2.638
servidores e magistrados, várias ações foram propostas e en-

Pâmela Mendes Leony

Direção conversa com o desembargador Noeval de Quadros, membro da Comissão de Saúde

caminhadas, sendo: realização de competição
de eliminação de peso com assessoria de uma
psicóloga, “coach” e nutricionista; vídeo de
orientação destacando a importância de uma
postura corporal correta e ergonômica no ambiente de trabalho; buscar parcerias com universidades para atendimento psicológico e de
fisioterapia; campanha de combate ao assédio
moral; realizar pesquisa cientifica para descobrir a causa do adoecimento e propor caminhos para combatê-lo.
O Sindijus-PR acredita que combater as causas
do adoecimento dos servidores passa por propor-

cionar um ambiente de trabalho saudável, uma
gestão participativa e a valorização funcional.

SEMINÁRIO
A diretora do Sindijus-PR e
coordenadora da Fenajud, Andréa
Ferreira, participará do 2º Seminário
Nacional de Saúde de Magistrados
e Servidores do Poder Judiciário
promovido pelo Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), que acontece nos dias 4
e 5 de setembro, em Brasília.

Trabalho de Base

O

A importância de escutar a categoria,
direção continua visitando as comarcas

Sindijus-PR continua a visitar
as comarcas, informando e ouvindo os servidores. Essa aproximação possibilita ao Sindicato tomar
conhecimento das peculiaridades de cada
região. “É muito importante saber as reivindicações e questões específicas de cada
comarca”, ressalta o diretor Lucinei Guimarães. Para o Sindijus-PR, as visitas são
fundamentais para que cada um se manifeste e contribua para que o Sindicato desenvolva políticas sindicais cada vez mais
voltadas às expectativas da categoria.
Para os servidores, a presença do Sindicato nas comarcas do interior ressalta a

importância da aproximação, resultando
no fortalecimento da categoria e no incentivo pela busca de consciência sindical. “É
muito importante essa visita da direção,
porque nós vemos a necessidade de cada
dia participar mais das lutas do Sindicato.
Assim, podemos nos familiarizar com o
trabalho realizado pelo Sindijus-PR e nos
damos conta da necessidade de união de
toda a categoria, para conquistarmos nossas reivindicações”, afirmou um dos servidores visitados.
Nas conversas com servidores, ficam
evidentes as dificuldades que eles enfrentam para manter o trabalho em dia.

Número defasado de funcionários, frente
ao alto volume de demandas, é uma das
principais reclamações da categoria. Em
todas as comarcas, a falta de servidores
foi mencionada como principal dificuldade na prestação eficiente do serviço à
população. Em muitos casos, servidores
têm sido avaliados negativamente por não
conseguirem cumprir prazos.
Aliado a isso, os diretores verificaram
que muitos locais de trabalho estão em
péssimas condições. Foi constada a falta
de material de expediente e de equipamentos, problemas estruturais. Servidores
ainda relataram casos de assédio moral

Arquivo Sindijus-PR

em algumas comarcas, e casos específicos
que serão analisados pela assessoria jurídica do Sindijus-PR.
Para o Sindijus-PR, é preciso que o Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) defina
e providencie adequadamente a estrutura
humana e física necessárias para o atendimento das necessidades do Judiciário. É
necessário estabelecer prioridades, realizar concursos para nomear servidores nos
locais em que há visível falta de pessoal.
“Com condições adequadas de trabalho,
resolve-se parte significativa dos problemas mais críticos do Judiciário Paranaense hoje”, afirma a direção do Sindicato.

Geral
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y

Fenajud lança cartilha
sobre Previdência para
enfrentar segunda fase
da reforma na Câmara

a

A

Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário nos Estados (Fenajud) lançou no dia 23 de julho a cartilha “Reforma da Previdência (PEC 06/2019)
– O que você precisa saber”, elaborada pela
técnica do Dieese, Ana Georgina. O conteúdo, feito especialmente para a Federação,
está disponível em versão on line e pode ser
baixada para leitura em qualquer dispositivo
móvel. O material é gratuito e traz um resuR
mo objetivo da Reforma da Previdência. Você
pode abaixar o material que está disponível
na sessão de documentos no site do Sindicato
www.sindijuspr.org.br.
O intuito da entidade é disponibilizar as
informações e alterações sofridas no texto
original, para que a classe trabalhadora conheça sobre o tema e possa, assim, enfrentar
com mais força a segunda fase da reforma
na Câmara.
A cartilha é mais uma ferramenta disponibilizada pela Fenajud contra a PEC 06/2019,
por acreditar que a proposta prejudica subs-tancialmente a maioria dos trabalhadores do
país. Os servidores que atuam no judiciário
aestadual ficaram de fora da reforma, pelo menos neste primeiro momento. Mas, a Fenajud
alerta sua base para a pressão feita pelos governadores para que a categoria retorne ao
texto ainda na primeira fase na Câmara.
. Essa proposta, de autoria do governo de
,Jair Bolsonaro, é considerada muito pior que
-a reforma proposta por Michel Temer, pois
ela tem como objetivo promover profundas
alterações na previdência social, alcançando

RADAR

SINDIJUS-PR REQUER
ACESSO AO RESTAURANTE DO
PRÉDIO DA JUSTIÇA FEDERAL

O Sindijus-PR foi procurado por servidores do Tribunal de
Justiça do Paraná (TJPR), que trabalham no prédio localizado
no Ahú, reclamando que há algumas semanas o horário de
funcionamento para entrada do prédio da Justiça Federal
foi alterado, em especial, o acesso ao restaurante . Antes os
servidores podiam entrar a partir das 11 horas para almoçar
e agora, segundo as novas normas, só podem a partir das
13 horas, atrapalhando assim o horário de serviço e almoço.
Desta forma, o Sindijus-PR, por meio do ofício nº 04/2019,
solicitou a permissão para que os servidores, magistrados
e estagiários do TJPR possam ingressar no prédio a partir
das 11 horas, com objetivo, único e exclusivo, de almoçar no
restaurante localizado dentro das dependências do Fórum.

CRIAÇÃO DE ÁREA DE
ATIVIDADE “CUMPRIMENTO
DE MANDADOS”

os regimes próprio, geral e complementar. O
texto traz mudanças no tempo de contribuição, na idade mínima, regras de transição,
entre outras. Mas, de acordo com o governo,
as medidas propostas têm objetivo fiscal, de
reequilíbrio entre receitas e despesas públicas
no longo prazo, de sustentabilidade do sistema previdenciário e de promoção do crescimento econômico.
Nesta análise detalhada da PEC, feita por
Ana Georgina, revela a intenção do governo de provocar completa transformação nos
fundamentos da Seguridade Social inscritos
na Constituição Federal de 1988. As mudanças ameaçam substituir os princípios de solidariedade, universalidade e provimento público de proteção social, que hoje alicerçam o
sistema, por princípios baseados no individualismo, na focalização das políticas públicas e
na privatização da previdência. Na prática, a
PEC 06/2019 vai tornar mais difícil o acesso à
Previdência Social.
A cartilha está organizada em quatro partes. A primeira, a título de introdução, traz o
questionamento se realmente é necessário fazer
uma Reforma da Previdência. A segunda sobre
o que muda com a Reforma. A terceira informa
sobre o conteúdo da PEC 6/2019, explicando
as mudanças nos regimes previdenciários, na
assistência social, e nas relações de trabalho. A
quarta trata sobre as regras de transição.
Informe-se! Compartilhe o material entre
seus amigos e participe das mobilizações para
barrar essa proposta nefasta que acaba com a
aposentadoria!

Em reunião da direção do Sindijus-PR com o presidente do
Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), Adalberto Jorge Xisto
Pereira, o Sindicato encaminhou a pauta dos quase 420
Técnicos Judiciários que atualmente exercem a função de
Oficial de Justiça, e enfatizou a questão da valorização do cargo
com objetivo de buscar a estabilidade na função. A proposta
resulta de um profundo estudo realizado pelos servidores
envolvidos, dirigentes do Sindicato e Assessoria. A finalidade
principal é dar mais estabilidade aos técnicos judiciários
designados na função de Oficial, e consequentemente, maior
eficiência na prestação jurisdicional. Portanto, o Sindijus-PR
requer através do SEI 0065284-15.2019.8.16.6000 que o
TJPR envie, o mais breve possível, projeto de Lei à Assembleia
Legislativa para modificar a Lei 16023/2008, criando a área de
atividade “cumprimento de mandados”.

INFORMAÇÕES
DOS SERVENTUÁRIOS
DO EXTRAJUDICIAL E
SOBRE O DECRETO 761

O Sindijus-PR encaminhou requerimentos solicitando
informações sobre o Decreto 761, além de pedir lista atualizada
de serventuários aposentados. No primeiro pedido SEI 005697505.2019.8.16.6000, o Sindijus-PR pede dados e informações
que fundamentaram o cálculo do Decreto 761, e que determina
o número de servidores que devem prestar serviço em cada
Secretaria e Comarca. O Sindicato chegou a propor alterações
no texto deste decreto, para garantir um cálculo levando em
consideração as especificidades de cada Secretaria (Criminal,
Família, Juizados, Varas da Fazenda e etc) para saber a real
necessidade de cada. Já no SEI 0056945-67.2019.8.16.6000,
solicita relação atualizada dos serventuários do Foro
Extrajudicial, que recebem a aposentadoria pela folha da
Paranaprevidência. O Sindijus-PR esclarece que as informações
são importantes para que o Sindicato possa orientar aqueles que
tiveram o benefício bloqueado e posteriormente adimplido por
determinação judicial.
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Condições de Trabalho

Servidores se desdobram
para cumprir prazos
em Laranjeiras do Sul

Número de processos é quatro vezes
maior do que a média apontada pelo CNJ

A

evidente falta de servidores em locais
de trabalho do Judiciário Paranaense
tem cada vez mais atarefado e desafiado os trabalhadores do Tribunal de Justiça
do Paraná (TJPR). A situação tem se tornado
preocupante em diversas comarcas do estado.
Relatos de processos administrativos em decorrência da falta de cumprimento dos prazos são
recorrentes, e têm desmotivado quem luta para
manter o serviço em dia.
Em Laranjeiras do Sul, assim como em dezenas de outras comarcas, o volume de processos por servidor é o que tem prejudicado a
prestação de serviço à população. Com apenas
quatro servidores, uma em licença maternidade
atualmente, os cartórios possuem mais de 8000
(oito mil) processos em andamento. São mais
de 2000 para cada servidor.
Em suas publicações do relatório Justiça em
Números, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
aponta que a média no país é de 500 processos
para cada servidor. “Trabalhamos com 4x mais
demanda do que a média em Laranjeiras, e precisamos que uma solução imediata seja apresentada”, relata um servidor.
A situação em Laranjeiras do Sul foi agravada a partir de 2016, quando assumiram a
competência do Juizado Especial Cível e da
Fazenda Pública, adicionando quase 1800
(mil e oitocentos) processos a mais. Na época, essas secretarias estavam com muitos
processos paralisados. Não houve qualquer
remanejamento ou relotação de servidores,
apenas aumentou-se a demanda.

Desde a unificação de serventias, os servidores têm se desdobrado para manter os prazos em
dia. Somados a esses processos, a comarca ainda
conta com o Centro de Socioeducação (Cense),
da Secretaria de Estado da Justiça. Atualmente,
88 adolescentes estão internados, o que demanda o cumprimento imediato das decisões.
O Sindijus-PR já denunciou a situação precária a que estão expostos os servidores de Laranjeiras do Sul, assim como em outras comarcas,
em pedido de providências ao CNJ (nº 000540925.2016.2.00.0000). O Conselho chegou a determinar um prazo de seis meses para que o Tribunal fizesse a reanálise da situação. Mas o TJPR
não cumpriu a decisão. O Sindicato mantém o
SEI 0064713-44.2019.8.16.6000 no qual solicita
que seja cumprida a decisão, e informe quais as
providências que foram adotadas.
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AGENDA
01 de agosto
11 anos da
aquisição da
sede própria do
Sindijus-PR

11 de agosto
Dia do
Advogado

13 de agosto
Dia do
Economista

15 de agosto
Dia do Analista
de Sistemas

16 de agosto
Curso de
Formação

24 de agosto
Encontro
Regional em
Umuarama

27 de agosto
Dia do
Psicólogo

31 de agosto
Encontro
Regional em
Foz do Iguaçu

