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é A hoRA!
Servidor, 

vamos JunTos 
lutar pela 

DATA-BAse e 
pela IsonomIA! 

São nossos 
DIReITos!



Março de 2022  |    |  www.sindijuspr.org.br2 Editorial

Temos que continuar 
unidos em defesa da 

Data-Base e da Isonomia

EXPEDIENTE - ÓRGÃO INFORMATIVO DO SINDIJUS-PR - SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
Sede: Rua David geronasso, nº 227 – Boa Vista – CEP: 82540-150 – Curitiba-PR – Fone: (41) 3075-5555 – Fax: (41) 3075-6702
Conselho Editorial - Andréa Regina Ferreira da Silva, Arlete Rogoginski, Carolina Barbieri Brito Nadolny, David Machado, José Roberto Pereira, Leandro Dalalibera Fonseca e Lucinei Luiz guimarães (em 
memória). Jornalistas Responsáveis (fotos e edição) - Gustavo Henrique Vidal - jornalista profissional diplomado - Mtb 5928-PR • Pâmela Mendes Leony - jornalista profissional diplomada - Mtb 5480-PR.  
Projeto gráfico, diagramação e ilustrações - Ctrl S Comunicação (www.ctrlscomunicacao.com.br) | Impressão - Gráfica Multigraphic | Tiragem - 3.500 | Edição final 10 de março de 2022.

sindijuspr @sindijuspr Sindijuspr41 99970.0366sindijuspr.org.br conscienciaeluta@sindijuspr.org.br

PeRgunTA
Solicito que seja visto junto ao TJPR, a respeito de 
quando poderei aposentar ou fazer pedido. Tendo 
em vista que com a pandemia, dificultou as coisas 
para o pessoal do interior. E se possível, que seja 
consultado o serviço jurídico deste Sindicato, preciso 
de informações e esclarecimentos. Atenciosamente.
N.J.C.A.

Você, servidor sindicalizado, pode entrar em contato 
diretamente com o escritório e agendar um horário 
para atendimento através do telefone (41) 3352.9831. 
Caso fique ainda com alguma dificuldade, por favor 
entrar em contato com o Sindijus-PR.
Atenciosamente, direção. 

DATA-BAse
Gostaria de saber se teremos o aumento salarial esse 
mês ou não? Ou seja, migalhas do governo... Enquanto 
eles nadam em salários altos e mordomias. Obrigado 
pela atenção.
P.R.F.C.

O projeto de Lei já foi encaminhado para a Assembleia 
Legislativa para aprovação dos deputados, entretanto 
ainda não houve a leitura do projeto pela casa, 
segundo informações deverão ser votados todos 
os projetos (TJPR, MP, Tribunal de Contas, ALEP e 
Defensoria) juntos. Aprovado o projeto irá para a 
aprovação do governador. Sindijus-PR se coloco à 
disposição para maiores esclarecimentos.
Atenciosamente, direção. 

PARABéns
Todas as vezes que utilizamos a sede litoral fomos 
extremamente bem atendidos pela Ana e pelo 
Ederson, sempre muito atenciosos, sempre cuidam 
muito bem da gente! 
L.S.P.

As cartas não refletem a opinião do Sindicato.

Palavra do LeIToR
Entre em contato: conscienciaeluta@sindijuspr.com.br

O Órgão Especial aprovou a database da categoria referen-
te aos anos de 2020 e 2021 e enviou o projeto à Alep, de 
forma parcelada, mas com o índice integral de 9,32 por 

cento. É importante enfatizar que devido à conjuntura adversa 
no Estado, a pressão era para que se acompanhasse os 3 por cen-
to que o governo do Estado queria conceder ao funcionalismo do 
executivo. Por mais que tenha vindo parcelado, conseguimos o 
índice cheio, e há maiores possibilidades de que o projeto seja 
aprovado na Alep, garantia que não havia se o projeto fosse en-
viado com o índice sem parcelamento.

Durante as negociações com o Tribunal, o presidente sem-
pre afirmou que a data-base seria respeitada, que ele enviaria 
a proposta para o Órgão Especial (OE) com o índice integral do 
período de 2020 (2,40%) e 2021 (6,76%), perfazendo 9,32%. Vale 
lembrar que, durante a reunião realizada pela direção com a ad-
ministração na semana que antecedeu o OE, foi afirmado pelos 
juízes auxiliares que o índice seria o melhor possível. Porém, no 
mesmo dia, no final da tarde, circulou nas redes uma minuta, na 
qual estava prevista a implantação do índice de 9,32% de forma 
parcelada. E, segundo informações da administração, isso ocor-
reu devido à pressão do governador, que fez com que o índice 
acabasse sendo parcelado.

Sobre os valores retroativos da reposição, o Tribunal continua 
argumentando que não poderão ser pagos, já que a Lei Comple-
mentar (LC) 173 impede a implementação dos índices. Contudo, 
nós buscaremos todos os meios, políticos, administrativos e ju-
rídicos para conquistar o pagamento destes retroativos. “Sendo 
aprovado na Assembleia, o projeto de lei ainda segue para sanção 
do governador, que tem o prazo de 15 dias úteis para decidir.

É importante que a categoria continue mobilizada e unida 
em defesa da nossa pauta de lutas, uma vez que nem a data base 
nem a isonomia estão garantidas. O Sindicato continua na luta 
também para que a lei seja cumprida e o projeto que unifica 
as tabelas salariais de primeiro e segundo graus seja enviado 
à Alep. Apenas juntos e mobilizados conseguiremos ter nossas 
demandas atendidas!

Justiça em Quadrinhos
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PAuTA De ReIVInDIcAções

DecReTo 588/2021

sindijus-PR pede esclarecimento sobre a indenização de férias

TJPR afirma que além 
dos 114 aprovados no 
concurso, mais 216 
serão nomeados
sindijus-PR já começou a cobrar 
do Tribunal uma reposta sobre a 
reposição inflacionária deste ano Sindijus-PR reunido com representantes do Tribunal

DATA-BAse
O Sindijus-PR já começou a cobrar do Tribunal 
uma reposta sobre a reposição inflacionária 
deste ano, que vence no mês de maio. Vinícius 
afirmou que até o momento não tem nada ainda 
definido sobre a data-base de 2022 e que irá le-
var a questão ao presidente.

concuRso PÚBLIco
O juiz auxiliar Fogaça afirmou que além dos 114 
aprovados no concurso de técnico judiciário, o 
Tribunal, ainda neste início de ano, irá nomear 
mais 216 dos aprovados. “Estamos atentos a 
lotação paradigma em todos os locais de tra-
balho, que hoje o número de 122 a mais, já seria 
suficiente para atender a estrutura, mas sabe-
mos que não é a realidade por isso iremos cha-
mar 216 pessoas”, explicou.

A administração disse que a nomeação já 
está acontecendo dos 114, faltando apenas fi-
nalizar a divisão do quadro, e muitos já estão 
sendo chamados para o exame médico. E nes-
te ponto, os representantes explicaram ainda 
que, por ordem do Conselho Nacional de Justi-
ça (CNJ), o TJPR tem dois anos para estatizar 
serventias, mas o Tribunal não tem condições 
financeiras para implementação de uma vez. 

Adiantou ainda, que foi feito um levantamento 
pela Corregedoria geral e um plano de estati-
zação, de acordo com a realidade orçamentária, 
cumprindo à determinação do CNJ.

A direção acredita que mesmo chamando 
mais esses 216, ainda assim o quadro ficará 
deficitário, pois muitos servidores estão apo-
sentando, outros adoecendo, o agravamento da 
pandemia, provoca diversos afastamentos, e a 
demanda de trabalho só crescendo, consequen-
temente causa um excesso de trabalho para os 
servidores que permanecem em atividade.

IsonomIA
A diretora Carolina solicitou acesso aos estu-
dos que estão sendo elaborados a respeito 
da implementação da Isonomia, que trata da 
restruturação do Quadro de Pessoal do Poder 
Judiciário do Estado do Paraná, bem como das 
carreiras de seus servidores. “É de suma impor-
tância que o Sindicato tenha acesso ao projeto 
antes da sua aprovação no OE, para que o mes-
mo seja discutido com a categoria, bem como 
sejam apresentadas propostas”, ressaltou.

A coordenadora adjunta Andréa enfatizou 
que este projeto corrige todos os erros histó-
ricos praticados pelas gestões do Tribunal. “Há 

mais de 10 anos o Sindijus-PR vem debatendo e 
lutando para eliminar as distorções históricas 
salariais existentes entre o 1º e 2º graus, que 
envolve principalmente os servidores de nível 
intermediário/nível médio, como por exemplo 
os técnicos judiciários do 1º e 2º graus que de-
senvolvem as mesmas funções, mas há uma 
diferença de 14,53% a menor no salário dos 
técnicos do 1º grau. Isso precisa ser corrigido 
o quanto antes para que não aconteçam mais 
essas distorções,”, explicou Andréa.

A administração afirmou que há estudos em 
andamento sobre as tabelas e está aguardando 
definição da revisão geral anual, a fim de melhor 
tratar esta questão, pois envolve aumento de 
despesa de pessoal, uma vez que a revisão é mais 
ampla e tem efeito inclusive sobre os inativos. 

Acesse o QR code e confira os outros pon-
tos que foram discutidos com o Tribunal, como 
por exemplo a respeito de Plantão, Indenização 
de Transporte. A direção ressalta que a luta 
tem que continuar e vamos 
seguir batalhando para que 
nossas reivindicações sejam 
atendidas, como a isonomia, 
concurso público e melhores 
condições de trabalho.

Com relação à questão da indenização de férias, o Sindijus
-PR o entrou em contato com o Departamento Econômi-
co e Financeiro e também com a presidência do Tribunal 

de Justiça do Paraná (TJPR) em busca de esclarecimentos com 
relação à informação de que os 30 dias restantes seriam indeni-
zados apenas no segundo semestre.

Segundo informações, a venda das férias seria no segundo se-
mestre desse ano, pois a indenização precisa que o período de 
2023 seja efetivamente contabilizado no sistema, para atender 
ao disposto no Decreto 588/2021. O Decreto estabelece que se-

jam indenizáveis os dias de férias que ultrapassem 30 dias. Essa 
contabilização normalmente acontece no segundo semestre.

Contudo, para o Sindicato, a interpretação é outra. Acredita-
mos que, uma vez que foi utilizado como período aquisitivo tam-
bém 2023, seria possível indenizar, senão o montante total dos 30 
dias restantes, pelo menos 50% do valor. O Sindicato continuará 
em contato com o TJPR para buscar uma solução negociada. Lem-
brando que o ofício do ano anterior que autorizava a indenização 
afirmava que ela seria paga de forma fracionada, tendo em vista a 
disponibilidade financeira e orçamentária.

Pâmela Leony

A coordenadora adjunta do Sindijus-PR, Andréa Ferreira e os diretores Carolina Nadolny e David Machado, se reuniram com os 
representantes do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), os juízes auxiliares da Presidência, Anderson Ricardo Fogaça e Irajá 
Pigatto Ribeiro, além do diretor do Departamento de Planejamento (Deplan), Vinícius Lopes. Na pauta da discussão foram trata-

dos os assuntos: Data-Base, Concurso Público, Isonomia, Plantão, Indenização de Transporte, Auxílio-Creche e Auxílio-Alimentação.
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sALÁRIo

ouTRos PRoJeTos DA  
cATegoRIA Que esTÃo nA ALeP

 LIcençA esPecIAL
Está tramitando na Assembleia, o Projeto de Lei 
14/2022 que altera a redação do art. 136 da Lei 
Estadual nº 16.024, de 19 de fevereiro de 2008 – 
Estatuto dos funcionários do Poder Judiciário do 
Estado do Paraná. O projeto foi aprovado pela CCJ 
e agora, se encontra na Comissão de Finanças.

O anteprojeto de lei é resultado de vários 
pedidos do Sindijus-PR junto ao Tribunal 
que, desde 2016, quando regulamentada 
a indenização, insistimos para que 
fosse estendida aos servidores da ativa, 
transformando a licença especial em pecúnia, 
ou seja, no sentido de permitir a conversão em 
pecúnia das licenças não gozadas.

 gRATIFIcAçÃo De QuALIFIcAçÃo
A CCJ aprovou no dia 15 de fevereiro o Projeto de 
Lei 738/2021, que altera o ofício nº 2.131/2021, 
o qual revoga e acrescenta dispositivos à Lei 
Estadual n° 19.501, de 21 de maio de 2018, que 
trata da gratificação de incentivo à qualificação 
funcional no Tribunal. O projeto se encontra para 
a aprovação na Comissão de Finanças e após será 
encaminhado para a votação no plenário da casa.

A Gratificação de Incentivo à Qualificação 
Funcional, conquistada pela categoria em 2018, 
era uma reivindicação histórica da categoria. “A 
luta pela valorização dos servidores e do reajuste 
desses valores é primordial, eles realmente 
valorizam os anos de estudos e os investimentos 
que o servidor fez para se qualificar, e também 
para aprimorar ainda mais a prestação de serviço 
do Judiciário”, ressalta José Roberto Pereira, 
coordenador geral do Sindicato.

PL da reposição 
da inflação pode 
ser aprovado 
em março

a hora é agora!
data-base Já! 

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da 
Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) apro-
vou no dia 09 o parecer favorável ao Projeto de 

Lei 39/2022, que reajusta a tabela salarial dos servi-
dores do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR). A pro-
posta, que aguardava análise na comissão há algumas 
semanas, chegou à Casa de Leis juntamente com os 
projetos que atualizam os vencimentos dos servidores 
da Defensoria Pública, Tribunal de Contas, Ministério 
Público e da própria Alep.

Além da CCJ, o projeto precisa do parecer favorável 
da Comissão de Finanças, antes de ser encaminhado ao 
Plenário para votação dos deputados em três sessões. 
Apenas após a aprovação dos parlamentares que o PL 
será enviado para ser sancionado pelo governador.

A direção do Sindijus-PR tem acompanhado a 
mensagem desde quando enviada pelo TJPR e vem 
conversado com deputados sobre o andamento do 
projeto. “A ideia é ter o projeto o quanto antes nas 
mãos do governador, para que o reajuste seja pago o 
mais rápido possível”, enfatiza o coordenador geral 
José Roberto Pereira.

O Sindijus-PR segue mobilizado em busca da apro-
vação do projeto de lei da reposição. Os diretores estão 
conversando com deputados e agendando reuniões nos 
gabinetes, a fim de conquistar o apoio para garantir o 
pagamento das perdas salariais dos servidores.

ReLemBRAnDo
Em sessão do Órgão Especial, realizada em janeiro de 
2022, os desembargadores aprovaram o pagamento da 
reposição inflacionária de 9,32%, de forma de parce-
lada: 2,40% a partir de 10 de janeiro de 2022; 3,32% 
a partir de 1° de agosto; e 3,32% a partir de 1° de de-
zembro 2022; relembre acessando o QR code. Contu-
do, o TJPR ainda não iniciou a implantação do referido 
reajuste, tendo em vista a necessidade de aprovação de 
projeto pela Assembleia e pelo Governo.

ccJ já aprovou relatório. 
Para os deputados votarem resta 
parecer da comissão de Finanças

Orlando Kissner / ALP
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ATIVIDADe esTATuTÁRIA

Durante a reunião, a Colegiada 
deliberou pela realização da 
Plenária Estadual online, nos 

dias 25 e 26 de março. A atividade tem 
o tema “Resistência e Luta, contra as 
granadas no serviço público” e vai de-
finir o Plano de Lutas e Ação Sindical 
da categoria para 2022.

O esforço coletivo é pela defesa e 
valorização dos serviços e servidores 
públicos. “É hora de unir todas as nos-

sas forças, com a participação efetiva 
de cada um, para nos contrapormos 
com forte mobilização a esses ata-
ques que podem ser fatais no serviço 
público e, consequentemente, para a 
nossa vida como servidor e também 
interferir nos nossos direitos. Conta-
mos com a participação de todos na 
nossa plenária”, enfatiza o coordena-
dor geral José Roberto Pereira.

A Plenária terá transmissão ao vivo 

DeLIBeRAções

Direção executiva e 
colegiada planejam 
ações para 2022

Valorização do serviço público será  
o tema central da XXIV Plenária

Tendo em vista a conjuntura 
nacional, e buscando plane-
jar suas ações futuras, as di-

retorias Executiva e Colegiada do 
Sindijus-PR realizaram, em feve-
reiro, as primeiras reuniões do ano 
de 2022 com os seus membros. O 
objetivo do encontro, de forma vir-
tual em virtude da pandemia, foi 
analisar a atual conjuntura (esta-
dual e nacional) para definir ações 
no plano de trabalho do Sindicato 
para este ano, com base nas de-
mandas da categoria, além de deli-
berar questões administrativas.

Um dos pontos tratados foi com 
relação à data-base, deliberando 
intensificar a luta para garantir a 
data-base de 2020, 2021 e 2022. A 
direção já está retomando os tra-
balhos de acompanhamento na 
Assembleia Legislativa do Paraná 
(Alep), com visitas de esclareci-
mento e solicitando apoio aos de-
putados para que seja aprovado o 
projeto com a reposição inflacioná-
ria de 2020 e 2021.

O coordenador geral, José Rober-
to Pereira, atualizou a direção a res-
peito das principais demandas da 

categoria, como o Projeto da Isono-
mia; retroativo do auxílio-alimen-
tação; a questão das gratificações 
dos secretários de juizados; retroa-
tivo da indenização de transpor-
te dos Oficiais de Justiça da 16023, 
requerimento de uma reunião com 
o presidente para esclarecer tais 
questões e corrigir as distorções; 
bem como do Decreto 761/2017.

José Roberto passou os informes 
sobre a questão dos aposentados do 
extrajudicial, que estão sem reajuste 
desde 2019, lembrou que o Sindijus
-PR atuou quando cancelaram o pa-
gamento destes servidores, e entrou 
com mandado de segurança para 
garantir o pagamento dos benefícios 
e pensões. “A saída será judicializar. 
Segundo o advogado da entidade, 
Ludimar Rafanhim, deveremos en-
trar com uma ação, assim que o pro-
jeto for para a Alep, uma vez que se 
esgotaram as tratativas políticas e 
administrativas a respeito. Tanto 
o Tribunal quanto o Executivo não 
querem assumir a responsabilidade 
sobre as reposições do extrajudicial. 
Lembrando que esta classe é forma-
da em sua maioria por pessoas ido-

membros reafirmam a sua posição pela 
defesa e valorização dos servidores

sas, e que não podem sofrer as consequências da má gestão 
da administração”, explicou José Roberto.

Finalizando, os diretores reafirmaram a posição do Sin-
dijus-PR na defesa da realização de concurso público, va-
lorização dos servidores bem como na luta por melhores 
condições de trabalho.

pelo Youtube do Sindijus-PR e todos os servi-
dores podem acompanhar as discussões.
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DéFIcIT

Fotos: Arquivo Sindijus-PR

Há tempos o Sindijus-PR vem relatando ao Tribunal de Justiça do Para-
ná (TJPR) as precárias condições de trabalho a que estão submetidos os 
servidores, mas o que vem chamando mais atenção e deixando a direção 

preocupada é em relação ao Oficiais de Justiça. A função é de extrema necessida-
de para o andamento processual. Um cargo importante para o Judiciário, que é 
capacitado com conhecimento jurídico, realizando trabalho externo bem como, 
levando a justiça até a população no cumprimento de mandados judiciais.

Ocorre que em algumas comarcas, ainda que se somando os Oficiais de 
Carreira aos Oficiais da Lei 16023, o número de servidores é insuficiente para 
dar conta à demanda no cumprimento de mandados. “Mas o problema é que 
existem poucos profissionais para dar conta dessa demanda, que só aumenta 
e por não conseguirem alcançar o objetivo traçado pelo TJPR, os servidores 
estão adoecendo, sofrendo assédios e respondem ainda procedimentos admi-
nistrativos disciplinares”, explica o coordenador geral José Roberto Pereira.

O Sindijus-PR, em recentes visitas nas comarcas de Campo Largo, Parana-
guá, Cianorte e constatou a situação difícil pela qual estão passando os Ofi-
ciais de Justiça, devido à falta de pessoal e, obviamente, o excesso de trabalho.

situação dos oficiais de Justiça é preocupante. 
Adoecimentos, assédios, etc

Falta de servidores e condições 
de trabalho continuam precárias

cAmPo LARgo
O Tribunal iniciou o chamamento dos aprovados 
no último concurso público, porém, Campo Largo 
ainda não foi contemplada ao menos para suprir 
a famigerada lotação paradigma constante no 
Decreto 761/2017. Diante disso, os servidores 
estão sobrecarregados em suas funções, 
situação que acarreta diversos problemas 
de saúde, como afastamentos e medidas 
imperfeitas, no intuito de remediar a situação.

A comarca de Campo Largo contempla duas 
varas cíveis, uma criminal, uma família e infância 
e um juizado, atendendo aos municípios de 
Campo Largo, Balsa Nova e distritos de Bateias 
e São Luiz do Purunã, fazendo divisa com 
Curitiba, Araucária, Lapa, Campo Magro, Castro, 
Palmeira e Ponta grossa, num perímetro que 
chega a 96 Km de distância, além de cumprirem 
mandados também na Justiça Eleitoral, 
auxiliarem nos júris e leilões.

Sendo assim, considerando a situação 
grave em que se encontram os oficiaiss, o 
Sindicato, através do protocolo SEI 0021926-
92.2022.8.16.6000, requereu a designação de 
servidores para as vagas da função de Oficiais de 
Justiça, evitando, com isso, mais problemas para 
a saúde dos servidores.

PARAnAguÁ
Através do pedido SEI 0022188-
42.2022.8.16.6000, a direção solicita que sejam 
tomadas soluções imediatas nas diligências 
nas ilhas da região. A vida dos servidores de 
Paranaguá é diferente, os oficiais enfrentam 

 Quando a categoria exige melhorias nas condições de trabalho, não se trata ape-
nas de questões remuneratórias, mas também da necessidade permanente de ga-
rantir condições dignas no ambiente de trabalho, beneficiando a todos: servidores, 
magistrados, advogados e usuários.

grandes dificuldades para cumprir mandados 
nas ilhas. Soma-se, ainda, a alta demanda de 
serviço e falta de servidores.

Hoje, os oficiais contam com a 
disponibilidade da guarda Municipal em 
emprestar o barco para locomoção entre 
as 18 ilhas que integram a comarca. Sem a 
ajuda, a locação para apenas uma ilha custa 
400 reais. “O problema é que com os prazos, 
os servidores esperam a disponibilidade dos 
dias e horários em que a guarda pode ajudar”, 
explica a diretora Arlete Rogoginski. “Sem 
a colaboração de outros órgãos, a atividade 
Judiciária é totalmente anulada”, completa.

cIAnoRTe
O Sindijus-PR protocolou o SEI 0031894-
20.2020.8.16.6000 solicitando ao TJPR que 
sejam designados mais Oficias de Justiça da 
Lei 16023 para Cianorte, porém observando 
aqueles da própria comarca que tenham 
o curso e, simultaneamente, que sejam 
disponibilizadas as vagas para o processo 
de relotação daqueles que manifestaram 
interesse em relotar para Cianorte, inclusive 
os de Terra Boa e, após, caso não haja 
servidores interessados, sejam convocados 

servidores do concurso em aberto para 
Técnico Judiciário.

O Sindicato verificou que, em relação 
à informação (5864118) exposta pelo 
Departamento de gestão de Recursos 
Humanos (DgRH), observa-se que há um 
déficit de quatro cumpridores de mandados 
na comarca. Importante mencionar que a 
referida informação é de 2020, mesmo com 
todo o demonstrado no presente pedido 
administrativo, a situação se agravou ainda 
mais, já se passaram dois anos e nada foi 
feito, causado pela acentuada sobrecarga de 
trabalho, prejuízo à saúde dos servidores e à 
prestação de serviço à população.

“A medida é necessária para que seja 
respeitado o Decreto Judiciário nº 761, o 
qual estabelece o número de servidores nas 
respectivas comarcas no Estado. De acordo 
com o decreto mencionado, o número de 
Oficias é de 8, no entanto, atualmente, apenas 
4 servidores são responsáveis pela demanda. 
Relotar servidores é também necessário para 
dar cumprimento ao princípio Constitucional 
da Legalidade aplicável à Administração 
Pública, bem como o princípio da eficiência”, 
ressalta a diretora Carolina Nadolny.
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FoRçA De TRABALho

“Decreto 
761/17 é uma 
ameaça aos 
servidores”, 

afirma 
sindijus-PR

O Sindijus-PR está 
alertando o Tribu-
nal de Justiça do 

Paraná (TJPR) a respeito 
da deficiência do quadro 
de servidores há muitos 
anos, principalmente no 
1º grau. E isso se agrava 
cada dia mais. Não é de 
hoje que a direção afirma 
que o Decreto Judiciário nº 
761/2017, que dispõe sobre 
a estruturação das unida-
des judiciárias do 1º grau 
de jurisdição em relação à 
força de trabalho e discipli-
na os critérios para lotação 
de pessoal e procedimen-
tos a serem observados 
para fins de relotação apre-
senta inconsistências, uma 
vez que os números apre-
sentados pela administra-
ção são equivocados, e não 
demonstram a realidade de 
defasagem do TJPR.

Desde a sua publicação, 
em 2017, a direção busca a 
impugnação (total ou par-
cial) do Decreto 761 ou a 
sua revisão. Como essas 
irregularidades continuam 
prejudicando os servidores, 
a direção solicita que os es-
tudos sejam apresentados 
e trabalhado junto com a 
categoria para defender 
e tomar as providências 
cabíveis com relação às 
omissões e inconsistências 
que foram detectadas após 
a publicação do Decreto 
761. Saiba mais a respeito 
acessando o QR code >

O ano de 2021 foi extrema-
mente agitado para os di-
rigentes das centrais, fe-

derações e sindicatos. O motivo? 
A tramitação da PEC 32, que tra-
ta da Reforma Administrativa no 
Serviço Público, que avançou na 
Câmara dos Deputados e poderá, 
caso aprovada, retirar direitos 
dos trabalhadores e trabalhado-
ras do funcionalismo, prejudicar 
a prestação dos serviços no país, 
atingir as pessoas mais pobres 
e abrir espaço para aumento da 
corrupção nos diversos setores. 

Diante da retomada dos tra-
balhos no Legislativo, a Federa-
ção Nacional dos Trabalhadores 
do Judiciário nos Estados (Fe-
najud) procurou a especialista 
no tema, Mariel Lopes, econo-
mista e supervisora técnica do 
Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeco-
nômicos (Dieese) regional DF, 
para saber como o assunto será 
tratado e qual o item mais polê-
mico da pauta.

Sobre a possibilidade de vota-
ção da Proposta, Mariel diz que 
“A aprovação da PEC depende de 
vários fatores técnicos e políti-
cos. Nesta semana, com o fim do 
recesso legislativo, vai ser possí-
vel ver qual a pauta do Congresso 
em 2022, que vai sinalizar quais 
as prioridades das duas casas ao 
longo deste ano. Como trata-se 
de ano eleitoral, é possível que o 
fato de que a reforma é bastante 
impopular também seja relevan-
te para a tramitação, uma vez 
que os parlamentares se preo-
cupam com suas possibilidades 
eleitorais ao discutir quais proje-
tos serão votados”, avalia.

Ao comentar o ponto mais 
drástico para os trabalhadores 
inseridos na proposta, ela cita 
que “Talvez seja o fim da esta-
bilidade, porque é a estabilidade 
do servidor que permeia todo o 
papel deste enquanto agente pú-
blico, e que dá a segurança para 
que este trabalhe para o Estado, 

especialista avalia Pec 32  
e diz que “dificilmente será 
votada antes das eleições”

Em entrevista à Fenajud, a economista e supervisora 
técnica do Dieese, Mariel Lopes, comenta os 
próximos passos da proposta

e não para os governos. A partir da PEC 32, a con-
tratação de servidores não será mais realizada ex-
clusivamente por concurso público e tampouco por 
período indeterminado, o que deixará os contrata-
dos à mercê da perseguição política por parte dos 
grupos interessados em prover os serviços públicos 
ou atrapalhar e direcionar sua execução”.

Ao ser perguntada se a PEC 32 impacta a pres-
tação de serviço ou o acesso das pessoas à Justiça, 
ela comenta que “na medida em que, com a possi-
bilidade de contratação de servidores temporários 
e terceirizados aumenta a possibilidade de des-
continuação do serviço e de precarização do aten-
dimento à população”.

TRAmITAçÃo DA ReFoRmA
Mariel ressalta que “A proposta já foi apreciada e 
aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da 
Câmara, e também na Comissão Especial da Câmara 
dos Deputados (onde a proposta foi aprovada, com 
alterações, no fim de setembro de 2021). 

O próximo passo é colocar em votação no plená-
rio da Câmara, mas isso depende da Presidência da 
Casa. Caso seja colocada na pauta de votações, são 
realizados 2 turnos de votação na Câmara, em que a 
aprovação só acontece com 2/3 dos votos favoráveis. 
A partir disso, a proposta seria discutida no Senado, 
onde o governo tem base bem mais frágil que na Câ-
mara, e onde novamente haveria a necessidade de 
ser apreciada pelas comissões e no plenário”.

A economista conclui dizendo que, “Durante todo 
este processo, podem acontecer alterações realiza-
das pelos congressistas que remeteriam a PEC no-
vamente a uma das casas: por exemplo, caso a pro-
posta fosse aprovada na Câmara e, posteriormente 
alterada no Senado, ela teria que ser novamente en-
viada à Câmara para ser novamente apreciada”.

conTRA o DesmonTe
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PensionistasAposentados
Você, servidora ou servidor, 

AssInou ou nÃo AssInou  
os acordos de 2002?

sindijus-PR atualiza as informações sobre os autos 10878-92

Maiores informações, dúvidas em relação 
ao processo ou a valores, favor manter 
contato com a direção do Sindicato 
via telefone, e-mails e aplicativos de 
mensagens. Veja abaixo os contatos dos 
diretores liberados:

 José Roberto Pereira
jroberto@sindijuspr.org.br
41 99963.7262

 Andréa Regina Ferreira da Silva 
andrea@sindijuspr.org.br
41 99989.0856

 Arlete Rogoginski
arlete@sindijuspr.org.br
41 99916.0556

 Carolina Nadolny
carol@sindijuspr.org.br
41 98439.2673

 David Machado
david@sindijuspr.org.br
41 99963.7572

 Leandro Dalla Libera Fonseca
leandro@sindijuspr.org.br
42 99851.5555

sindijus-PR 
divulga listas 
para pagamento 
da ação do IPe

O Sindijus-PR, desde ju-
lho do ano passado vem 
divulgando listas com 

os nomes dos beneficiários da 
ação do IPE da 1º Vara. Todas 
as listas que foram divulgadas 
se encontram 
no site www.
sindijuspr.
org.br na 
aba “Docu-
mentos”. >>

As pes-
soas que es-
tiverem com 
os nomes nas listas, devem 
atualizar as informações e da-
dos para os processos judiciais 
em andamento ou futuras 
ações em benefício da catego-
ria, entrando em contato pelos 
números (41) 3075-5555, (41) 
3075-6712 ou pelo celular/
WhatsApp (41) 99141-4074.

Se você conhece algumas 
das pessoas, comunique a ne-
cessidade de procurar o Sin-
dijus-PR via diretores, fun-
cionários e redes sociais. Mas, 
ATENÇÃO, somente devem 
procurar o Sindicato os nomes 
que constam da lista. E quem 
não estiver com o nome nas 
listas precisa aguardar as pró-
ximas liberações do Estado.

Já referente a ação que ocor-
re na 2ºVara da Fazenda Pública 
estamos aguardando o julga-
mento. Lembrando que os pen-
sionistas não saem na lista, pois 
o credito é em nome do credor 
falecido e deve estar dentro do 
critério acima da ação.

A direção do Sindijus-PR vem informar 
a respeito da ação dos servidores que 
assinaram ou não os acordos com o 

Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) no ano 
de 2002, autos 10878-92. Este processo que 
deu origem ao nosso precatório, que muitos 
já negociaram. Todos devem lembrar que 
muitos aceitaram o acordo proposto pelo 
Tribunal na época, tendo um reajuste de 
30,47%. Outros servidores, 991 no total, não 
aceitaram e continuaram a luta pelo seu di-
reito, que era o porcentual de 53,06%. Esse 
direito foi reconhecido em 2002. Em 2007 
iniciou o processo de liquidação de senten-
ça para os servidores que não assinaram os 
acordos. O Sindijus-PR ajuizou ação coletiva 
objetivando anular os acordos e a cobrar a 
diferença em favor dos servidores acordan-
tes. Esses acordos foram anulados em 2008.

Já para os que não assinaram os acordos, 
em razão ao entendimento do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), Tema 880, que dá o di-
reito aos servidores que não assinaram os 
acordos a buscar seus créditos pela via ju-
dicial, o Sindijus-PR informa que esta ação 
deve ser individual, o Sindicato não pode 
ajuizar e nem patrocinar custas e honorários 
advocatícios. Portanto, cada servidor pode 
contratar o advogado de sua preferência para 
buscar seu direito, alertando que o prazo 
prescricional ocorre em junho de 2022.

Alertamos que, com absoluta certeza o 
Estado (réu) nesse processo usará de to-
dos os subterfúgios para tentar se livrar da 
obrigação de pagar. Por isso alertamos que 
o advogado que irá ajuizar a ação tem que 
ter certa experiência no caso, pois existe o 
risco da sucumbência caso o servidor não 
tenha êxito na ação judicial.

O jurídico do Sindicato pode atuar nes-
se processo, porém os contratos devem ser 

firmados individualmente com os advoga-
dos, incluindo custas judiciais, honorários 
de perito e advocatícios.

Frisamos, o Sindijus-PR não pode se res-
ponsabilizar pelos custos processuais nem 
honorários, pois as ações serão individuais.

Importante informar também, que em re-
lação aos servidores que assinaram os acor-
dos, o processo de liquidação de sentença já 
está tramitando, não é necessário pedidos 
individuais. Neste mês, o Estado (réu) nestes 
autos, impetrou novo recurso tentando no-
vamente procrastinar o feito, questionando 
novamente o direito dos servidores. O jurí-
dico do sindicato já apresentou as contrar-
razões, pois as alegações do Estado já foram 
vencidas em fases anteriores do processo.


