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PARABÉNS
Gostaria de parabenizar por todas 
as vitórias obtidas e pelo esforço 
diário e ininterrupto para melhorar 
a vida dos servidores do Judiciário 
do Paraná.  Fico muito agradecida 
pelo recebimento diário do Boletim, 
com informações explicativas o qual 
me mantém informada de tudo, o 
que considero bastante importante, 
pois me aposentei e assim, consigo 
acompanhar o excelente trabalho e 
dedicação de nosso Sindicato.  
P.F.B.

MANIFESTO
Fico indignada, como os juízes 
recebem mais auxílios do que nós 
servidores que prestamos todos 
os dias serviço direto à população, 
isso é um absurdo. Para quem se 
aposentou por doença grave não 
consegue receber uma ajuda no 
TJ, nem auxílio. Me perdoem Srs. 
Magistrados, mas porque a lei não é 
pra todos? Queremos igualdade.
N.M.J.

AGRADECIMENTO
Caros colegas, agradeço a atenção 
recebida por parte desse Sindicato.
G.C.O.

AGRADECIMENTO I
Sou aposentado e sempre fui filiado 
ao Sindicato, mas só era lembrado 
em época de eleição.Considerava-me 

esquecido, depois que a gente se 
aposenta, fica fora do circuito, é difícil 
ter contato com os antigos colegas 
de trabalho. Mas com essa direção, 
comecei a me sentir participativa 
de novo, fui muito bem recebida na 
sede do Sindicato, fiquei por dentro 
do que está acontecendo. Soube que 
a atual diretoria lembra sempre de 
incluir aposentados e pensionistas 
nas atividades e ações que temos 
direitos, para que não precisemos 
mais ficar brigando depois que todos 
recebem seus reajustes, pois sempre 
fomos os últimos. Obrigado.
B.B.I.

GREVE
Diversas categorias estiveram e 
estão em greve por todo o País, até 
nós participamos disso. Parece que 
o espírito de luta dos trabalhadores, 
que andava “por aí”, está voltando 
com força. No serviço público, os 
governos tentaram acorrentar com 
punições.  A greve é um instrumento 
precioso, e precisamos saber quando 
e como usá-lo, seus riscos e ganhos. 
Fico muito satisfeita pelo Sindicato 
em nós proteger, o Mandado de 
Segurança garantiu o nosso direito 
de reivindicar por melhoras. Me 
orgulho de ter participado da greve 
e apesar de tudo, não me arrependo, 
porque sei  que foi mais que justa, e 
com certeza um movimento legal.
G.P.L.

A JUSTIÇA VENCEU!!

As cartas não refletem a opinião do Sindicato.

Editorial

Julho encerrou-se com boas novas para 
toda a categoria: liminar do Sindijus-PR 
concedida nos autos do Mandado de Se-

gurança nº 1407176-6, garantiu o reembolso 
dos valores descontados dos servidores que 
participaram da Greve do Judiciário Para-
naense. Ao encerrar-se a greve em 16/07, 
pairava uma dúvida no ar: seriam ou não 
descontados os dias em que os servidores 
permaneceram paralisados? Infelizmente, 
ao receberem seus contracheques no final 
de Junho, os servidores tiveram seus temo-
res confirmados, o TJ procedeu ao desconto 
dos 04 dias paralisados de maio. 

Tal medida gerou clamor entre os ser-
vidores, que reivindicavam a imediata judi-
cialização da questão. Cabe esclarecer, que 
esta Direção tinha a obrigação estatutária de 
acatar a deliberação da Assembleia, a qual 
determinava que primeiro se esgotassem to-
das as vias da negociação, antes de se buscar 
o Judiciário. Havia também ampla jurispru-
dência contrária aos servidores no tocante 
ao não desconto dos dias de greve, sendo 
o caminho político da negociação o mais 
indicado para a resolução da questão. É en-
tendimento consolidado no âmbito do STJ 
de que é legítimo o ato da Administração 
que promove o desconto dos dias não-tra-
balhados pelos participantes de movimento 
grevista, diante da suspensão do contrato de 
trabalho, nos termos da Lei 8.112 /1990, sal-
vo a existência de acordo entre as partes para 

que haja compensação dos dias paralisados.
Como o TJ sinalizava com a possibilida-

de de devolução dos valores, mediante repo-
sição das horas, a Direção do Sindicato op-
tou primeiramente por negociar por meio 
da Comissão instituída para tal fim.

Ocorre que, quando tudo se encaminha-
va para a resolução do problema, o Sindicato 
tomou conhecimento da suspensão dos tra-
balhos da referida Comissão, tendo em vista 
a interposição de Mandado de Segurança 
pela Anjud. Diante da iminência de mais 
descontos, o Sindijus-PR teve de buscar a 
via judicial para defender o interesse dos 
seus representados. Ao fim, coroando todo 
o intenso trabalho realizado pela Direção 
em defesa dos servidores, o desembargador 
José Sebastião Fagundes Cunha deferiu pe-
dido liminar pleiteado e determinou o paga-
mento dos valores descontados. Tal decisão 
foi regulamentada por meio da Portaria 
844/2015, a qual prevê que como contrapar-
tida da devolução, os dias parados da Greve 
fossem compensados. 

Nosso Jurídico demonstrou mais uma 
vez o seu valor e comprometimento com a 
categoria, pois ao impetrar o MS na hora cer-
ta e, ao utilizar-se de Jurisprudência recente 
do STF, logrou um êxito pouco visto em lides 
semelhantes por todo o Brasil. Um êxito que 
é, por consequência, também uma grande vi-
tória de toda a categoria do Judiciário Parana-
ense! Fez-se Justiça na Casa da Justiça! 

Palavra do Leitor
Entre em contato com a redação: conscienciaeluta@sindijuspr.com.br
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Já na primeira reunião da 
Comissão do Processo 
Administrativo Discipli-

nar (PAD) houve impasse en-
tre servidores e administração. 
O Sindijus-PR foi informado 
que seria discutido apenas o 
Princípio Acusatório, isto é, 
que o magistrado que instau-
ra o procedimento não seja o 
responsável pelo julgamento.

Segundo o desembargador 
Domingos José Perfetto, pre-
sidente da Comissão, esse foi 
o ponto levado ao seu conhe-
cimento por dois servidores 
durante a greve, como sendo a 
principal questão.

As diretoras do Sindijus-
-PR Andrea Ferreira e Daieni-
ffer Cherini Lopes argumenta-
ram que essa não é a proposta 
apresentada pela categoria, no 
protocolo nº 319546/14. Tal 

protocolo enfatiza que, além 
dos diversos pontos aborda-
dos, deve existir igual trata-
mento entre 1º e 2º graus. 

Em relação ao princípio 
acusatório, foi debatida a 
proposta do Sindicato de que 
se crie uma comissão perma-
nente de instrução do pro-
cedimento administrativo 
disciplinar. “É possível que se 
encontre um consenso para 
essa situação, de forma que 
a fase de instrução dos autos 
tenha a participação de servi-
dores e magistrado”, afirma a 
diretora Andrea. No entanto, 
a proposta da administração 
é que o magistrado competen-
te para instruir e julgar seja o 
mais antigo, segundo a lista da 
magistratura, em relação ao 
que instaurou o procedimento 
administrativo.

Diante do impasse surgido, 
as Entidades e os servidores 
participantes da comissão vão 
se reunir para avaliar a reu-
nião e apresentar uma propos-
ta conjunta, visando sempre a 
defesa do interesse de todos os 
servidores. Esta reunião será 
agendada nos próximos dias.

O Sindijus-PR ressalta 
que continuará defendendo a 
deliberação da categoria em 
Assembleia, para que o PAD 
seja totalmente reformulado, 
não visando apenas a punição 
do servidor. O procedimento 
deve visar o caráter pedagó-
gico, sendo estabelecido um 
programa complementar de 
prevenção à prática de infra-
ções disciplinares. A segunda 
reunião da Comissão foi mar-
cada para o dia 26 de agosto às 
10 horas da manhã. 

OTribunal de Justiça (TJ) 
anunciou no dia 17 de 

agosto, que em breve haverá 
a implantação do Projeto de 
Audiência de Custódia na co-
marca de Londrina. Inclusive, 
o presidente Paulo Roberto 
Vasconcelos participou de 
reunião na comarca para tra-

tar da implantação. 
Na ocasião, o juiz auxi-

liar da Presidência do TJ-PR, 
Rodrigo Dalledone, explicou 
detalhes técnicos sobre o fun-
cionamento das audiências 
e seus benefícios, entre eles a 
diminuição da população car-
cerária no Paraná, que hoje 

Comissão do PAD gera 
impasse na primeira 
reunião

Qual o custo da implantação das audiências de custódia 
para os servidores?

Negociação

NOTA PÚBLICA
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Sindijus-PR retoma 
negociações com o 
presidente

é a quinta maior do país. Se-
gundo estimativa do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), a 
implantação de projeto pode 
gerar uma economia de cerca 
de 75 milhões aos cofres pú-
blicos. Outras regiões do Es-
tado estão sendo informadas 
da próxima implantação do 
projeto. 

A preocupação dos servido-
res é quanto à nova regra que, 
diante de uma prisão, a audiên-
cia de custódia deve ocorrer em 
24 horas. O servidor vai passar 
sete dias da semana nas depen-
dências do Fórum?

Para o Sindijus-PR, ainda 
não ficou claro se o TJ forne-
cerá a estrutura adequada para 

que os servidores auxiliem 
na realização das audiências. 
“Não é de hoje que as comar-
cas têm reclamado da falta de 
estrutura, e de servidores em 
número insuficiente para dar 
conta da grande demanda 
processual”, diz o diretor do 
Sindicato, Leandro Fonseca. 
Segundo ele, pesquisa realiza-
da atualmente pelo Sindicato 
dá conta que pelo menos 30% 
da categoria já desenvolveu al-
gum tipo de doença em decor-
rência do volume excessivo de 
trabalho.

Quantos servidores serão 
designados para tal atividade? 
As audiências serão feitas em 
regime de plantão judiciário, 

ou no horário normal do ex-
pediente? Haverá mais sobre-
carga de trabalho aos servido-
res? E eles serão remunerados 
pelas horas que venham a fa-
zer a mais? “São explicações 
que os servidores merecem. 
Os trabalhadores não podem 
arcar com mais esse ônus, se 
não for disponibilizada a es-
trutura adequada para a reali-
zação das Audiências de Cus-
tódia”, afirma Fonseca. 

O Sindijus-PR vai acompa-
nhar o processo e irá trazer to-
das as informações acerca da 
implantação do Projeto, e das 
reais condições de trabalho 
fornecidas aos servidores para 
o seu efetivo cumprimento. 

As negociações da pauta de reivindicações dos servi-
dores serão retomadas em setembro. O Tribunal de 

Justiça (TJ) confirmou reunião solicitada pelo Sindijus-PR, 
para o dia 1º de setembro, às 17 horas. A negociação vai dar 
prosseguimento às demandas econômicas dos servidores, 
que ficaram para o segundo semestre, a pedido do próprio 
TJ, após acordo com a categoria em Greve. Outras pautas 
já estão sendo discutidas em comissões específicas.

Será a primeira reunião com o presidente Paulo Vas-
concelos após a paralisação de maio e junho. O Sindijus-
-PR busca nesta reunião resposta do Presidente a respeito 
da pauta que envolve orçamento. “Cumprimos o combina-
do, estamos no segundo semestre. Queremos agora uma 
posição concreta, já que o Tribunal teve tempo para avaliar 
todas as reivindicações da categoria”, afirma José Roberto. 
Ele lembra que no dia 11 de setembro, os servidores terão 
assembleia para avaliar as negociações após a Greve.

Relatórios do assessor econômico do Sindijus-PR, Cid 
Cordeiro, revelam um aumento substancial nas receitas do 
Estado, após o Tarifaço de Beto Richa, e isso se reflete nas 
contas do TJ. “Na mesma proporção que os recursos do 
Executivo se elevam, os repasses ao Tribunal também au-
mentam”, afirma Cid.

Entre outras demandas, o Tribunal deve se posicionar 
sobre a Isonomia salarial entre 1º e 2º grau, a regulamen-
tação do adicional de qualificação, abertura de concurso 
público e demais itens de pauta. 
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Sindijus-PR restabelece Direito de 
Greve

OTribunal de Justiça do 
Paraná (TJ-PR) cum-
priu a decisão liminar 

do Mandando de Segurança 
do Sindijus-PR, e emitiu or-
dem de pagamento dos dias 
descontados durante o movi-
mento grevista da categoria, 
que aconteceu de 26 de maio a 
16 de junho. Os servidores do 
Poder Judiciário Paranaense 
começaram a receber os valo-
res no dia 14 de agosto. 

Segundo o desembargador 
José Sebastião Fagundes Cunha, 
que concedeu a liminar em fa-
vor dos servidores, o Mandado 
impetrado pelo Sindijus-PR na 
Justiça visou a assegurar o livre 
exercício do direito de greve, 
sem que houvesse descontos de 
vencimentos, anotações de faltas 
injustificadas, ou mesmo qual-
quer providência administrativa 
ou disciplinar desabonadora aos 
servidores que aderiram a greve.

Agora, com o direito res-
tabelecido, o Sindijus-PR irá 
continuar a negociação com 
administração do Tribunal de 

Justiça para conquistar os itens 
da pauta de reivindicação da 
categoria.

Para o Sindijus-PR, a deci-
são do Tribunal de reembolsar 
os descontos é a mais acertada, 
já que a compensação estava 
em negociação quando foi pa-
ralisada. O Sindicato vai acom-
panhar agora como serão regu-
lamentadas as compensações, 
para que todos os servidores se-
jam orientados a cumprir sem 
que ocorram excessos.

“O fato de o TJ cumprir a 
decisão é importante para ga-
rantir que nenhum servidor 
tenha prejuízo em decorrência 
da Greve. Não esperávamos 
outra postura do Tribunal se-
não a devolução dos descontos 
dos trabalhadores, cumprindo 
o que a própria Justiça deter-
minou”, afirma o coordena-
dor-geral do Sindijus-PR, José 
Roberto Pereira.

DECISÃO
A Portaria 844/2015 do Tri-
bunal de Justiça do Paraná 

publicada no dia 03 de agos-
to, logo após a intimação do 
presidente, já determinava o 
pagamento dos dias parados 
aos servidores. O presidente 
do Tribunal, desembargador 
Paulo Roberto Vasconcelos, 
também determino que os dias 
parados da Greve sejam com-
pensados. Quanto à compen-
sação, será definida pela Co-
missão instituída pela Portaria 
771, para que seja elaborado 
um calendário inicial de com-
pensação, explicando como de 
que forma será feito.
A direção do Sindicato solicita 
aos servidores que não recebe-
ram ainda os valores corres-
pondente aos dias descontatos 
(greve) ou que verificaram que 
o valor pago esteja incorreto, 
que entrem em contato com o 
Sindijus-PR através do e-mail: 
conscienciaeluta@sindijuspr.
org.br para que a direção possa 
verificar e tomar  as providên-
cias cabíveis para solucionar 
o problema apresentado pelo 
servidor. 

Deferida Liminar no MS do Sindicato, TJ 
reembolsou aos servidores o desconto dos 
dias parados

Sindijus-PR pede reajuste 
do auxílio-alimentação 
 
Pedido protocolado, requer o reajuste do auxílio-alimentação 
dos servidores, no mesmo percentual da reposição da 
inflação, de 8,17%, retroativo a 1º de janeiro de 2015. 
O pedido leva o nº 47858_29.2015.8.16.6000. Segundo 
o Sindijus-PR, em 2012, 2013 e 2014 os valores foram 
reajustados e estabelecida isonomia com os magistrados. 
Porém, em 2015 os valores permanecem os mesmos. Assim, 
o Sindicato entende que o Tribunal de Justiça deve reajustar 
os valores em 8,17%, desde janeiro de 2015. “É importante 
reajustar o valor do auxílio para que se mantenha, ao menos 
parcialmente, o poder de compra considerando o expressivo 
aumento na alimentação no Paraná, conforme estudos 
realizados pelos institutos responsáveis pela apuração da 
inflação e outros indicadores”, diz o pedido. O Sindijus-PR 
sustenta ainda que os presidentes dos Tribunais superiores 
reajustaram o auxílio alimentação para R$ 799,00. Da 
mesma forma, o Tribunal de Contas do Paraná reajustou o 
benefício para seus servidores no mesmo índice da inflação 
do período, 8,17%.

Vantagens

Sindijus-PR quer aumentar os 
benefícios oferecidos aos servidores

Visando melhor atender aos anseios dos 
sindicalizados, o Sindijus-PR solicita su-

gestões de empresas que tenham interesse em 
estabelecer novos Convênios com o Sindicato.

A busca por novos convênios tem como ob-
jetivo oferecer mais opções de lazer, de compras 
e de serviços aos servidores já sindicalizados, e 
aos que tenham interesse em sindicalizar-se. 
Hotéis, restaurantes, corretoras de seguros, 
lojas de comércio varejista, entre outros, estão 
entre as opções de empresas que podem vir a 
ser conveniadas.

O Sindijus-PR já possui convênio com as 
seguintes empresas: Adega Boulevard, AllSul, 
Analuna, Associação Educacional Solução, 
AVM Faculdade Integrada, Compra Certa, 
Dental Uni, Eckhardt Corretora de Seguros de 

Vida, Electrolux, Compagnie Vins de Fran-
ce, Ótica e Centro Auditivo Adaptfone, Plano 
de Saúde da SulAmérica, Grupo SPEI, Grupo 
Uninter.

Sugestões de novos convênios devem ser en-
viadas ao e-mail: sueli@sindijuspr.org.br

Esta oportunidade demonstra o interesse 
do Sindijus-PR em proporcionar cada vez mais 
benefícios aos seus sindicalizados. Para saber 
mais, acesse o site na aba  Convênios e fique 
sabendo os descontos que o Sindijus-PR conse-
guiu para você através das tabelas.

Obs: O Sindijus-PR não assume responsabili-
dade sobre a realização dos trabalhos executados 
pelos profissionais liberais, bem como, da empre-
sa conveniada. 
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A importância de escutar a categoria, 
visitas são intensificadas

De volta as visitas, a 
direção do Sindijus-
-PR estive nas últi-

mas semanas percorrendo 
o interior do Estado e con-
versando com os servidores, 
fazendo uma avaliação da 
greve e explicando sobre o 

processo de negociação com 
o Tribunal de Justiça (TJ). 

Essa aproximação possi-
bilita ao Sindicato tomar co-
nhecimento das peculiarida-
des de cada região. “É muito 
importante saber as reivindi-
cações e questões específicas 

Integração dos servidores

Parte da comissão organiza-
dora dos XIII Jogos Inter-

judiciário do Paraná (Tijup), 
Coordenada pelo Diretor Clo-

vis Menger, se reuniu no dia 11 
com o secretário Estadual de 
Esporte e Turismo, Douglas Fa-
brício, para apresentar o projeto 

TIJUP recebe apoio da Secretaria Estadual do Esporte
Pâmela Mendes Leony

Comissão reunida com o secretário Douglas Fabrício 

do torneio e solicitar apoio para 
o seu desenvolvimento. O pre-
sidente do Instituto Paranaense 
de Ciência do Esporte (IPCE), 
Diego Gurgacz, também parti-
cipou do encontro.

A Secretaria se responsabili-
zou pelas premiações, materiais 
esportivos e disponibilizará 
parcerias com as universida-
des para oferecer estagiários de 
Educação Física para auxilia-
rem na arbitragem dos jogos. 

O Tijup tem por objetivo 
integrar os servidores do Ju-
diciário Paranaense, visando 

a melhoria da qualidade de 
vida, promovendo espaços 
de organização da categoria 
através da inclusão do esporte, 
participação e valorização da 
atividade física.

Para o secretário, “a expe-
riência de estar diversificando 
e levando uma competição 
esportiva ao Judiciário é de 
suma importância, pois além 
da melhoria da saúde das pes-
soas, através das competições 
esportivas, proporciona um 
intercâmbio e interatividade 
entre os servidores”.

“O Tijup garante o acesso 
democrático – já que é aberto 
a todos do Poder Judiciário do 
Paraná, servidores, magistra-
dos, advogados, promotores e 
outras especialidades da Justi-
ça – assim universaliza a práti-
ca do esporte e do lazer, como 
melhoria da saúde, desenvol-
vendo a socialização dos en-
volvidos no sistema de justiça”, 
destaca o diretor do Sindijus-
-PR, Pacheco. Representaram 
a comissão o Diretor Antonio 
Marcos Pacheco e o servidor 
Adailton Leite dos Santos. 

Sindijus-PR quer aumentar os 
benefícios oferecidos aos servidores

Vida, Electrolux, Compagnie Vins de Fran-
ce, Ótica e Centro Auditivo Adaptfone, Plano 
de Saúde da SulAmérica, Grupo SPEI, Grupo 
Uninter.

Sugestões de novos convênios devem ser en-
viadas ao e-mail: sueli@sindijuspr.org.br

Esta oportunidade demonstra o interesse 
do Sindijus-PR em proporcionar cada vez mais 
benefícios aos seus sindicalizados. Para saber 
mais, acesse o site na aba  Convênios e fique 
sabendo os descontos que o Sindijus-PR conse-
guiu para você através das tabelas.

Obs: O Sindijus-PR não assume responsabili-
dade sobre a realização dos trabalhos executados 
pelos profissionais liberais, bem como, da empre-
sa conveniada. 

de cada Comarca”, ressalta o 
diretor Leandro. Para o Sin-
dijus-PR, as visitas são fun-
damentais 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 pre-
sença do Sindicato nas co-
marcas do interior ressalta a 
importância da aproximação, 
resultando no fortalecimen-
to da categoria e no incenti-
vo pela busca de consciência 
sindical. “É muito impor-
tante essa visita da direção, 
porque nós vemos a neces-
sidade de cada dia participar 
mais das lutas do Sindicato. 
Assim, podemos nos fami-
liarizar com o trabalho reali-
zado 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 visitas, a direção 
está falando da importân-
cia de existir representantes 
regionais além dos de base. 
Está sendo criado um comi-
tê regional permanente de 
mobilização, para fazer as 
discussões sobre PAD, Meta 
3 e Isonomia nos locais de 
trabalho, para que na mesa 
de negociação das comissões 
o Sindijus-PR possa levar o 
resultado das discussões já 
realizadas regionalmente. 
Segundo a diretora do Sin-
dicato, Andrea Ferreira, ob-
jetivo deste trabalho é para 
que todos servidores tenham 
a representividade nas nego-
ciações, e que o assunto a ser 
discutido seja o que os servi-
dores apontaram necessário.

Todos estes pontos serão 
discutidos nos coletivos para 
que seja uma construção 
conjunta do caminho que 
percorreremos em busca da 
valorização do serviço públi-
co estadual. Para o Sindijus-

-PR, o coletivo regional é o 
primeiro passo para a des-
centralização do Sindicato. 
A diretora Andrea será a 
supervisora dos trabalhos, 
repassando as informações 
para todas as regiões do Esta-
do e recebendo as conclusões 
e opiniões das comarcas. 
“Acreditamos que a cons-
trução pelos servidores é o 
caminho para a maior repre-
sentatividade e participação 
e os Coletivos Regionais vêm 
atender a essa demanda além 
de fortalecer a unidade da 
categoria”, afirma a diretora 
Andréa Ferreira.

O Sindicato ressalta que 
continuará dando o seu 
apoio a todos os servidores 
que fizeram parte do movi-
mento grevista. “Nenhum 
momento será permitido que 
o direito seja violado, que o 
servidor seja prejudicado ou 
lesado por ter exercido o seu 
direito legal e legítimo de 
greve”, enfatiza Andrea.
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Atenção

Pedido

Comissões

Sindijus-PR defende fortalecimento do 
1º Grau no Comitê Gestor

Cerca de 90% dos pro-
cessos que tramitam 
no Judiciário em todo 

o país, estão no Primeiro Grau. 
Baseado nessa informação, o 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) instituiu um grupo de 
estudos para elaborar projetos 

de incentivo e fortalecimento 
da primeira instância. Deste 
estudo, e após audiências pú-
blicas em junho de 2014, duas 
resoluções foram publicadas: 
a nº 194, instituindo a Política 
Nacional de Atenção Prioritá-
ria ao Primeiro Grau de Juris-

dição e a Resolução 195, que 
dispõe sobre a distribuição de 
orçamento nos órgãos do Po-
der Judiciário de primeiro e 
segundo graus.

O Comitê esteve reunido, 
no dia 07, pela 3ª vez, para ela-
borar o Plano de Ação que de-

Antonio Marcos Pacheco, diretor do Sindijus-PR esteve representando os servidore na reunião que 
apresentou  o plano de ação

Arquivo Sindijus-PR verá ser seguido com o intuito 
de alcançar os objetivos elen-
cados na Resolução 194/2014 
do Conselho Nacional de Jus-
tiça.

Essas reuniões se iniciaram 
com uma apreciação de depoi-
mentos dos diretores do Fun-
jus, Deplan e Funrejus, sobre o 
orçamento do Tribunal de Jus-
tiça (TJ-PR), e suas aplicações, 
bem como outras fontes de ar-
recadação do Poder Judiciário 
e suas aplicações em despesas 
com pessoal e de custeio. Para  
opinar é preciso conhecer a 
realidade econômica. O envol-
vimento de magistrados e ser-
vidores em uma empreitada 
como esta, traz à realidade da 
administração do TJ diversos 
problemas crônicos vivencia-
dos no primeiro grau de juris-
dição.

A visão macro do primeiro 
grau de jurisdição começa a 
tomar corpo, e outros projetos 
já estudados serão reavaliados 
para que os principais proble-
mas sejam atacados com ur-
gência. 

Durante a reunião, os Ju-
ízes das Comarcas de União 

da Vitória e Foz do Iguaçu e 
um servidor  de Jaguariaíva, 
puderam participar por vídeo 
conferência e trouxeram suas 
contribuições na busca de so-
luções. Apresentaram projetos 
e iniciativas voltadas à cons-
trução de uma política que 
traga qualidade, celeridade, 
eficiência e eficácia aos servi-
ços no Primeiro Grau.

Os membros do Comitê 
Gestor Regional são, além do 
supervisor, desembargador 
Luis Carlos Xavier, o desem-
bargador Luiz Cezar Nicolau; 
os juízes Osvaldo Canela Ju-
nior, Geraldo Dutra de Andra-
de Neto, Rodrigo Fernandes 
Lima Dalledone e Jeane Carla 
Furlan; além dos servidores 
Luiz Roberto Xavier Ferreira 
da Luz, Patrícia Elache Gon-
çalves dos Reis, José Otávio 
Padilha e Ricieri da Cruz.

Também participam repre-
sentantes das entidades: o juiz 
Jederson Suzin (Amapar); An-
tonio Marcos Pacheco (Sin-
dijus-PR); Mario Cândido de 
Oliveira (Assojepar) e Mano-
ella de Carvalho Contin Hey 
Kunze (Anjud). 

Sindijus-PR quer relotações sem anuência de magistrado

O Sindijus-PR protocolou pedido adminis-
trativo no Tribunal de Justiça do Paraná 

(TJ) neste mês, solicitando que seja afastada do 
Edital de Relotação a necessidade da anuência 
do magistrado como requisito. Para a direção 
do Sindicato, deveria ser também determinada 
a desconsideração do quesito anuência, quando 
forem analisados os pedidos de relotação dos 
servidores do Judiciário.

Atualmente, mesmo que um servidor preen-
cha todos os requisitos que lhe dariam a pos-
sibilidade de mudar de local de trabalho, não 
poderá fazê-lo se não houver a anuência do ma-
gistrado.

Os servidores entendem que o serviço pode 
ser prestado com qualidade em qualquer dos 

locais do Poder Judiciário do Paraná. Portanto, 
para o Sindijus-PR, não parece necessário que 
deva haver restrições ou permissões por parte 
do magistrado, mas que o provimento dos pe-
didos dos servidores se dê com base nos demais 
critérios do edital, e da necessidade do serviço 
público.

A publicação de um Edital de Relotação é um 
pleito do Sindicato há muito tempo e que está 
sendo conquistado. Porém, pode ser aperfeiçoa-
do, pois hoje ocorre que o processo de relotação 
tem uma previsão, dificultando as amplas possi-
bilidades que se pretende.

O servidor pode acompanhar o andamen-
to do protocolo através do nº SEI_0048545_06 
2015 8 16 6000. 

Arquivo Sindijus-PR
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Muitos servidores apo-
sentados têm recebido 

cartas de Entidades que se 
identificam como Tavares As-
sessoria Jurídica e Associação 
dos Funcionários Aposen-
tados Ex- Servidores (AFA-
ESC), oferecendo serviços 
advocatícios relativos a um 
suposto valor retroativo de 
R$ 73.549,00 a que os aposen-
tados teriam direito a receber. 
Na referida Carta pede-se que 
seja depositado a título de 
custas, valores de R$ 7.354,90 
e R$1.273,00.

CUIDADO: Trata-se de 
proposta fraudulenta. É tenta-
tiva de GOLPE! O Sindijus-PR 
adverte que não há nenhum 
valor retroativo referente a 
descontos em folha de paga-
mento, a título de aposentado-
ria complementar e seguro. 

Cabe esclarecer que o Sin-
dicato é a entidade competen-
te para ajuizar ações coletivas 
em nome de toda a categoria, 
possuindo um departamento 
jurídico qualificado para tal.

Qualquer tentativa de 
iludir os aposentados com 

propostas de Ações Judiciais 
referentes a tal valor consiste 
em FRAUDE e os responsá-
veis poderão ser responsabili-
zados criminalmente.

A direção do Sindijus-PR 
orienta aos servidores apo-
sentados e pensionistas que 
receberam, ou venham a re-
ceber este tipo de proposta e/
ou comunicação por escrito, 
que denunciem a fraude às 
autoridades competentes, e 
enviem cópias ao Sindicato 
para tomarmos as providên-
cias cabíveis. 

Sindijus-pr alerta categoria 
acerca de golpe contra 
aposentados e pensionistas

Atenção

Comunicação sindical 
perde Vito Giannotti

RADAR

 RECADASTRAMENTO DO 
AUXÍLIO-SAÚDE
O Sindijus-PR informa que o prazo da manutenção do 
auxílio saúde se inicia em 1º de setembro, e vai até 30 de 
setembro deste ano. Deverão atualizar os dados todos 
os servidores que possuem plano de saúde que não 
seja Funsep ou Judicemed. A manutenção consiste na 
apresentação dos comprovantes de pagamento mensal 
de seu plano de saúde, referentes aos meses de janeiro 
a agosto de 2015. É importante que o comprovante 
especifique os valores pagos a título de mensalidade, de 
extras e de coparticipação, mês a mês.
Os servidores que não apresentarem os comprovantes 
no prazo estipulado terão seu benefício cancelado, e os 
valores recebidos indevidamente serão ressarcidos ao 
erário do TJ através da folha de pagamento. O Tribunal 
avisa que as parcelas não recebidas durante o período 
de cancelamento não serão ressarcidas em nenhuma 
hipótese. O reajuste no valor do plano de saúde pode 
ser requerido, a qualquer tempo, por meio do Sistema 
Hércules, sempre que a mensalidade do servidor sofrer 
alteração. Mais informações através do telefone (41) 
3228-5706.

 TJ INICIA 
RECADASTRAMENTO DO SAS 

Estão disponíveis no site do Sindijus-PR os quatro 
requerimentos para recadastramento no Tribunal de 
Justiça, para ser atendido pelo Sistema de Atendimento 
à Saúde (SAS). A adesão não é obrigatória. São quatro 
formulários diferentes: requerimento para pensionistas; 
requerimento para servidores ativos e dependentes; 
requerimento para aposentados e dependentes; e 
requerimento para pensionistas menores ou incapazes. 
O documento dever ser enviado à Diretoria do 
Departamento de Gestão de Recursos Humanos. “Os 
servidores podem comunicar àqueles que necessitam do 
SAS e que não têm acesso aos documentos. Qualquer 
dúvida, o servidor pode entrar em contato com o 
Sindicato”, diz o coordenador-geral do Sindijus-PR, José 
Roberto Pereira.
O prazo para final do recadastramento é o dia 28 de 
agosto.

  SERVIDOR: ACOMPANHE 
O ANDAMENTO DAS AÇÕES 
JUDICIAIS DO SINDIJUS-PR

Saiba como estão as ações judiciais do Sindijus-
PR. Agora no site, o servidor poderá acompanhar o 
andamentos das ações e pedidos administrativos da 
Entidade, através da nova janela com o nome “Ações 
e Pedidos” localizada na coluna da esquerda no site, 
clique aqui para abrir. O Sindijus-PR irá manter os dados 
atualizados conforme o repasse da Assessoria Jurídica.

OSindijus-PR lamen-
ta o falecimento do 
companheiro, ami-

go, jornalista, escritor e pro-
fessor Vito Giannotti. Nas-
cido na Itália, Vito veio para 
o Brasil em 1964. Junto com 
sua companheira, a jornalista 
e historiadora Claudia Santia-
go, criou o Núcleo Piratinin-

ga de Comunicação (NPC) 
no início da década de 90. 

Através do NPC, percor-
reu sindicatos e movimentos 
sociais falando da importân-
cia da comunicação como 
instrumento fundamental na 
disputa de hegemonia. Escre-
veu vários livros, alguns ado-
tados por professores nas fa-

Pedido

culdades de jornalismo, como 
“O que é jornalismo sindical”, 
“Comunicação sindical – a 
arte de falar para milhões”, 
“História das lutas dos traba-
lhadores no Brasil” e “Mura-
lhas da linguagem”.

Vito esteve em vários even-
tos do Sindijus-PR, como pa-
lestrante ou ministrando cur-
sos, e era querido por muitos 
na categoria. 

Foi um apaixonado pela 
comunicação e pela luta dos 
trabalhadores, mantendo-se 
fiel a eles até o seu último dia.

A direção e funcionários 
do Sindijus-PR lamentam 
essa grande perda pois, sem 
dúvida, Vito deixa seu exem-
plo de luta e resistência em 
favor da classe trabalhadora. 
A sua luta pela democratiza-
ção da comunicação, e pela 
emancipação dos trabalhado-
res é para nós uma lição a ser 
seguida. 

Charge Latuff

Sindijus-PR defende fortalecimento do 
1º Grau no Comitê Gestor

da Vitória e Foz do Iguaçu e 
um servidor  de Jaguariaíva, 
puderam participar por vídeo 
conferência e trouxeram suas 
contribuições na busca de so-
luções. Apresentaram projetos 
e iniciativas voltadas à cons-
trução de uma política que 
traga qualidade, celeridade, 
eficiência e eficácia aos servi-
ços no Primeiro Grau.

Os membros do Comitê 
Gestor Regional são, além do 
supervisor, desembargador 
Luis Carlos Xavier, o desem-
bargador Luiz Cezar Nicolau; 
os juízes Osvaldo Canela Ju-
nior, Geraldo Dutra de Andra-
de Neto, Rodrigo Fernandes 
Lima Dalledone e Jeane Carla 
Furlan; além dos servidores 
Luiz Roberto Xavier Ferreira 
da Luz, Patrícia Elache Gon-
çalves dos Reis, José Otávio 
Padilha e Ricieri da Cruz.

Também participam repre-
sentantes das entidades: o juiz 
Jederson Suzin (Amapar); An-
tonio Marcos Pacheco (Sin-
dijus-PR); Mario Cândido de 
Oliveira (Assojepar) e Mano-
ella de Carvalho Contin Hey 
Kunze (Anjud). 

locais do Poder Judiciário do Paraná. Portanto, 
para o Sindijus-PR, não parece necessário que 
deva haver restrições ou permissões por parte 
do magistrado, mas que o provimento dos pe-
didos dos servidores se dê com base nos demais 
critérios do edital, e da necessidade do serviço 
público.

A publicação de um Edital de Relotação é um 
pleito do Sindicato há muito tempo e que está 
sendo conquistado. Porém, pode ser aperfeiçoa-
do, pois hoje ocorre que o processo de relotação 
tem uma previsão, dificultando as amplas possi-
bilidades que se pretende.

O servidor pode acompanhar o andamen-
to do protocolo através do nº SEI_0048545_06 
2015 8 16 6000. 
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Lê-se sobre a Visão do 
Tribunal de Justiça do 
Estado do Paraná: “Ser 

referência de qualidade na 
prestação de serviços públicos 
judiciários, reconhecida pela 
sociedade e seus colaboradores 
como instituição da qual todos 
tenham orgulho.” (grifo nosso)

Olhando para dentro desse 
Tribunal em muitas Comarcas, 
por todo Estado, verificamos 
situações que não nos permi-
tem ter orgulho ou algum tipo 
de satisfação. São inúmeros os 
problemas: constante falta de 
água, banheiros interditados, 
ambientes insalubres onde os 
servidores dividem o parco es-
paço disponível com arquivo 
morto, armas e outras apreen-
sões. Calor insuportável sem 
ar condicionado, cadeiras ras-
gadas e quebradas, falta de ma-
teriais básicos como: CDs para 
gravação de audiências, canetas, 
copos para tomar água, dentre 
outros. Segue uma lista inter-
minável a cada Comarca,falta o 
básico, servidores,respeito, falta 

Visão institucional do TJ-PR 
não corresponde à realidade das 

Comarcas

Problema

No dia 13 de agosto, o Sindijus-PR protocolou 
no Tribunal de Justiça do Paraná (TJ), o pedi-

do administrativo requerendo providências sobre a 
Portaria 01/2015 da 1ª Vara Criminal (4ª Vara Judi-
cial) da Comarca de Paranaguá. O número do pro-
tocolo é SEI_0048840_43.2015.8.16.6000.

A Portaria traz uma série de determinações com 
relação à tramitação dos processos, e ao que parece, 
são importantes para a efetiva prestação jurisdicio-
nal. Porém, ocorre que a Portaria é omissa com rela-
ção aos servidores responsáveis pela pratica de cada 
ato, o que pode diminuir a efetividade da mesma.

A preocupação do Sindijus-PR está relacionada 
à eventual violação do descritivo de funções de cada 
cargo, podendo ensejar o ilegal desvio de função. 
Ao não estabelecer quais são os responsáveis por 
cada ato, pode acontecer que os técnicos judiciários 
pratiquem atos que não são de sua competência, o 
mesmo podendo ocorrer com analistas, escrivães 
ou outros servidores.

E se concretizado o desvio de função o Estado 
pode ser condenado a indenizar os servidores, nos 
termos da Súmula 378 do Superior Tribunal de 
Justiça. Para o Sindicato é importante destacar que 

não é legítimo um servidor praticar atos processu-
ais próprios de um cargo no qual não foi investido, 
pois isso caracteriza usurpação da competência do 
outro servidor e põe em dúvida a legalidade do ato 
praticado.

Por isso, o Sindijus-PR requer que sejam ado-
tadas providências para assegurar que os atos pre-
vistos na Portaria 01/2015 sejam praticados apenas 
por aqueles servidores cujo descritivo de funções, 
e que para dar efetividade ao pedido, solicita que 
sejam especificadas as atribuições de cada cargo na 
prática dos atos previstos na Portaria. 

Sindijus-PR solicita providências sobre a portaria 
01/2015 da 1ª vara criminal da comarca de 
Paranaguá

dignidade!
Muitos servidores estão do-

entes. Desenvolvem doenças 
motoras,não existem condições 
adequadas como determina a 
Norma Regulamentadora 17 
sobre Ergonomia, tais como:

“17.3. Mobiliário dos postos 
de trabalho. 17.3.1. Sempre que 

o trabalho puder ser executa-
do na posição sentada, o posto 
de trabalho deve ser planejado 
ou adaptado para esta posição. 
17.3.2. Para trabalho manu-
al sentado ou que tenha de ser 
feito em pé, as bancadas, mesas, 
escrivaninhas e os painéis de-
vem proporcionar ao trabalha-

dor condições de boa postura, 
visualização e operação e devem 
atender aos seguintes requisitos 
mínimos: a) ter altura e caracte-
rísticas da superfície de trabalho 
compatíveis com o tipo de ativi-
dade, com a distância requerida 
dos olhos ao campo de traba-
lho e com a altura do assento; 

b) ter área de trabalho de fácil 
alcance e visualização pelo tra-
balhador; c) ter características 
dimensionais que possibilitem 
posicionamento e movimenta-
ção adequados dos segmentos 
corporais. 17.3.3. Os assentos 
utilizados nos postos de traba-
lho devem atender aos seguin-
tes requisitos mínimos de con-
forto: altura ajustável à estatura 
do trabalhador e à natureza da 
função exercida; b) característi-
cas de pouca ou nenhuma con-
formação na base do assento; c) 
borda frontal arredondada; d) 
encosto com forma levemente 
adaptada ao corpo para prote-
ção da região lombar. 

O que é ser referência de 
qualidade para a Casa da Justi-
ça? Talvez números estratosfé-
ricos de processos cumpridos, 
digitalizados, sentenças prola-
tadas, informatização? Para o 
Sindicato dos Trabalhadores 
do TJPR ser referência de qua-
lidade é priorizar o bem maior e 
mais precioso: os trabalhadores 
que produzem a Justiça. 

Arquivo Sindijus-PR


