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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 
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atualizado, posso acompanhar todo 
o trabalho e as lutas pelos nossos 
direitos. Muito obrigada por me 
representar Sindijus-PR!
L.P.

APOIO
Fui aprovado dentro do número de 
vagas, no último concurso, embora 
aprovado dentro do número de 
vagas não fui nomeado ainda. 
Diante dessa situação, gostaria de 
manifestar meu apoio à opinião 
do Sindicato que devemos exigir 
maior contratação de servidores, 
concurso público já!
P.F.B.

PERGUNTA
Estou sofrendo um processo 
administrativo e não sei a razão 
pelo qual, gostaria que o Sindicato 
me auxiliasse judicialmente. O que 
devo fazer para ter essa ajuda? 
Porém não sou filiado.
P.P.T.

Para ter acesso aos serviços jurídicos 
do Sindicato, você deve primeiro 

se filiar. Contudo, foi aprovado 
recentemente em Assembleia um 
período de carência de 6 meses 
após a filiação, para que novos 
filiados possam utilizar o serviço 
jurídico do Sindicato. Entretanto, 
há uma exceção a essa regra para 
servidores recém-nomeados, até no 
máximo um ano.

Direção Sindijus-PR

CONVÊNIOS
Sou associada do Sindijus-PR e 
acabei de receber meu cartão da 
ALLSUL e fiquei muito contente 
com as variedades de descontes 
que temos, além de outros 
convênios particulares que o 
Sindicato tem a nos proporcionar.
C.L.F.

ASSEMBLEIA
Embora não tenha participado 
da Assembleia gostei muito do 
resultado. Parabéns Sindijus-PR 
e fique sabendo que estou junto 
nesta batalha para garantirmos a 
permanência dos nossos direitos.
N.K.L.

DÚVIDA TIJUP
Estagiário do Ministério Público no 
Tribunal do Júri pode participar? E 
Policial Militar lotado no Tribunal do 
Júri pode participar?

Estagiário do MP pode participar 
sim,. Já o policial não.

Direção Sindijus-PR

As cartas não refletem a opinião do Sindicato.

Editorial

Palavra do Leitor
Entre em contato com a redação: conscienciaeluta@sindijuspr.com.br
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Orçamento do TJ para 2017 
será menor

Com as discussões nacionais acerca da 
PEC 241 e do PLP 257, muitos servi-
dores acreditam que o Poder Judiciário 

não será afetado pelas medidas de austeridade. 
Não é o que sustenta o assessor econômico 
do Sindijus-PR, Cid Cordeiro. Segundo ele, 
em 2017 o orçamento do TJ será menor que 
o orçamento de 2016. Nesse ano a previsão 
orçamentária é de R$ 2.014.856.563,00; já para 
o ano que vem o valor previsto na LOA é de 
R$ 1.949.999.994,00. Portanto, haverá uma re-
dução de R$ 65 milhões (queda de 3,2%). O na-
tural seria o orçamento variar de acordo com a 
estimativa de aumento da receita que é de apro-
ximadamente 6%, então que está ocorrendo?

1) Receita - a SEFA está prevendo um au-
mento da receita de 4% para 2016 e de 6% para 
2017 é uma previsão pessimista de variação da 
arrecadação, no entanto nem essa previsão pessi-
mista está sendo repassada ao orçamento do TJ;

2) Valor realizado em 2016 e LOA 2017 - 
apesar do orçamento de 2016 apontar para re-
cursos de R$ 2,015 bilhões a execução provável 
será de 1,890 bilhão, utilizando esse valor como 
parâmetro e comparando com o previsto na 
LOA 2017 (R$ 1,950 bilhão) o incremento 
para o ano que vem será de 3,17%;

3) O PLP 257/2016 - em tramitação no Se-
nado e adotado como diretriz 
pelo Governo do Estado para 
elaborar a LOA/2017 estabelece 
limite para aumento da despesa, 
o orçamento do ano não poderá 
ser superior ao valor executado 
no ano anterior acrescido da 
inflação, essa mudança não traz 
grande alteração para o ano de 
2017 mas trará grande mudan-
ça para os orçamentos futuros 

porque o repasse deixa de ter como referência 
a receita e passa a ser limitada pela variação da 
inflação, nos últimos anos a receita teve au-
mento real (acima da inflação) de 5,71%, se 
replicarmos esse comportamento para os pró-
ximos anos e ficar mantido esse teto em cinco 
anos o valor destinado ao TJ cairá em termos 
reais 32%;

4) Mensagem 043/2016 – Em 30 de setem-
bro o Governo do Estado enviou através da 
mensagem 043 Emenda modificativa e aditiva 
ao PLDO/2017 e que é uma grande ameaça ao 
repasse de recursos do TJ, porque exclui o FPE 
da base de cálculo e conjunturalmente desvin-
cula 30% da base da receita, essas duas medidas 
representaram perda orçamentária maior que 
os efeitos do PLP 257.

Com essas medidas, estamos diante de 
uma grande ameaça aos repasses de recursos 
do TJ, que comprometerá avanços na carrei-
ra dos Servidores do Judiciário. Tais medidas 
colocam em risco a Isonomia do 1º com o 2º 
Grau, e no custeio do órgão.

O Sindijus-PR tem promovido debates e 
atuado na Assembleia Legislativa e Congresso 
Nacional, para barrar essas alterações. Contudo, 
apenas a mobilização de toda a categoria pode 
contribuir para a mudança desse cenário. 
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Sindicato tem a nos proporcionar.
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da Assembleia gostei muito do 
resultado. Parabéns Sindijus-PR 
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nesta batalha para garantirmos a 
permanência dos nossos direitos.
N.K.L.

DÚVIDA TIJUP
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Tribunal do Júri pode participar? E 
Policial Militar lotado no Tribunal do 
Júri pode participar?

Estagiário do MP pode participar 
sim,. Já o policial não.

Direção Sindijus-PR

Participando da reunião 
do Comitê Orçamentá-
rio do Tribunal de Jus-

tiça, o Sindijus-PR solicitou 
informações sobre o orçamen-
to de 2017, que está em discus-
são na Assembleia Legislativa 
(Alep). No início da reunião 
foram apresentados 15 itens 
para discussão da organiza-
ção dos trabalhos do Comitê 
Gestor e do Orçamentário. Os 

encaminhamentos serão jun-
tados no SEI 32174-30.2016, 
e enviados para despacho do 
presidente Paulo Vasconcelos.

Os diretores do Sindica-
to Daieniffer Cherini Lopes 
e Antonio Marcos Pachecho 
aproveitaram a discussão e 
comunicaram que na próxima 
reunião do Comitê Gestor, o 
Sindijus-PR apresentará pauta 
com reivindicações dos servi-

dores do primeiro grau, para 
ser analisada pelo comitê, a 
fim de analisar os problemas 
existentes nos fóruns e locais 
de trabalho a título de infraes-
trutura e de pessoal.

Em relação ao orçamento 
do TJ, a diretora Maria Ali-
ce Panizzi, do Departamento 
de Planejamento, apresentou 
a previsão do Tribunal para 
2017, mas ressaltou que ainda 

Orçamento do TJ aguarda definições da LOA

Negociação
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Recesso no TJ começa dia 20 
de dezembro

OÓrgão Especial do Tribunal de Justiça 
(TJ) aprovou na sessão do dia 24 de 

outubro o recesso de final de ano no Judici-
ário Paranaense. Serão suspensos os prazos 
entre 20 de dezembro de 2016 e 06 de janei-
ro de 2017. A decisão é sobre o pedido que 
leva o SEI nº 0097962-88.2016.8.16.6000. 
Assim, os servidores terão 20 dias consecu-
tivos de descanso. As atividades retornam 
no dia 09 de janeiro.

Durante o recesso, o Tribunal deve fun-
cionar em sistema de plantão das 12 às 19 
horas, em dias úteis, atendendo apenas atos 
urgentes (réu preso, prisões, medidas caute-
lares ou de caráter protetivo). As escalas são 

definidas pelos Gabinetes, Departamentos, 
Centros, Direções de Fórum e Unidades Ju-
diciárias e encaminhadas ao Departamento 
de Gestão de Recursos Humanos para regis-
tro e controle. Os servidores escalados tam-
bém terão o direito de compensar os dias 
trabalhados durante o recesso.

FÉRIAS
Na mesma sessão, o Órgão Especial apon-
tou que a decisão sobre a compra das férias 
de servidores será divulgada no final do no-
vembro ou início de dezembro. Quanto à 
indenização de licenças não gozadas ainda 
não há definição de pagamento. 

Proposta foi aprovada pelo Comitê Gestor no início de agosto e prevê a equiparação salarial entre as duas instâncias

não é definitivo, já que ainda 
há negociação com o governo 
do estado, que ainda não en-
viou a Lei Orçamentária Anual 
à Assembleia Legislativa. Se-
gundo a diretora, o orçamen-
to oficial, provavelmente, será 
definido perto do final do ano.

Questionada sobre os gas-
tos previstos, Panizzi infor-
mou que foi feita proposta 
orçamentária geral, prevendo 
um orçamento com reajuste 
do IPCA em relação a 2016. 
“O detalhamento dos gastos 
será feito posteriormente, 
quando houver o fechamen-
to do valor a ser destinado ao 
Tribunal pelo Executivo”, ex-
plicou.

O representante do Fun-
rejus informou que enquanto 
não houver as deliberações 
apresentadas pelo Planeja-
mento, não há como apresen-
tar a destinação de sua arre-
cadação, que o fundo assume 
apenas despesas correntes 
(água, luz, telefone), limitado 
a 45% do orçamento.

A diretora do Departa-
mento Financeiro, Amarilis 

Machado, informou que no 
último quadrimestre houve 
um aumento do déficit finan-
ceiro, que é a conta em relação 
ao valor orçado para este ano 
cumulando, em mais de 223 
milhões, mesmo após contin-
genciamento o déficit é de 135 
milhões. No Funjus há gastos 
a serem realizados em 2017 
que aumentam o orçamento, 
prevendo um déficit superior 
a este ano, entre eles o concur-
so de analistas da área psicos-
social, que representa um au-
mento de seis milhões de reais 
com pessoal. Esta é a única 
contratação prevista no orça-
mento, são 35 profissionais.

No final, o Sindijus-PR 
recebeu a informação do Co-
mitê Orçamentário de que o 
presidente Paulo Vasconce-
los negou o trâmite do pro-
jeto de lei da Isonomia pelo 
sistema SEI. Desta forma, ele 
fica sem acompanhamento de 
protocolo. Os diretores ques-
tionaram sobre a análise da 
proposta, pois não há nenhu-
ma informação de onde está o 
projeto. 

Sindijus-PR integra grupo 
que irá discutir eficiência no 
cumprimento de mandados

ESTUDO

OSindijus-PR participou no 
dia 27 do grupo de traba-

lho encarregado de elaborar o 
projeto “Eficiência no cumpri-
mento de mandados”. O coleti-
vo irá estabelecer a adequação da 
força de trabalho, e implantação 
de modelo de trabalho e remu-
neração aos Oficiais de Justiça 
e Técnicos Judiciários na fun-
ção de Oficial, a ser definido no 
projeto. Foram encaminhadas 
ações de expedição de ofícios ao 
DGRH e Funjus, assinados pelo 
presidente do CGR, desembar-

gador Luiz Carlos Xavier, onde 
informações de estatísticas e fi-
nanceiras foram solicitadas.

O grupo convocou represen-
tantes do TJ, servidores e comu-
nidade, em especial a OAB e Mi-
nistério Público para auxiliar na 
construção do projeto. Partici-
param da primeira reunião Ma-
rio Cândido de Oliveira, presi-
dente da Assojepar, os diretores 
do Sindijus-PR Orlando André 
Santos e Antônio Marcos Pache-
co, o servidor Rogério e a Sr. Eire 
Zimmermann do Nege. 
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Sindijus-PR pede ao CNJ suspensão das 
resoluções 162 e 156 do TJPR

ODepartamento Jurí-
dico do Sindijus-PR 
Sindijus-PR impetrou 

o pedido de providências nº 
0005409-25.2016.2.00.0000 
no Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ). O Sindicato pede a 
intervenção do órgão em re-
lação às Resoluções 162/2016 
e 156/2016 do Tribunal de 
Justiça do Paraná (TJPR), que 
determinam que todos os pro-
cessos do Juizado Especial Cí-
vel, Juizado Especial da Fazen-
da Pública e Juizado Especial 
Criminal de algumas comar-
cas passem a tramitar perante 
a Serventia Criminal.

As resoluções inviabilizam 
a prestação de serviço e acar-

Relatório constata que priorização do 1º grau precisa de aperfeiçoamento

CNJ

OPrimeiro Grau de juris-
dição concentra 86% dos 

processos que ingressaram nos 
últimos três anos no Judiciário 
brasileiro e 83% dos servidores, 
segundo informações do Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ). 

Os dados constam da nova 
edição da pesquisa “Justiça em 
Números” (ano-base 2015) e re-
forçam a preocupação do CNJ 
no desenvolvimento e fortale-
cimento da Política Nacional de 
Atenção Prioritária ao Primeiro 

Grau, instituída pela Resolução 
194/2014. “Trata-se de uma 
política pública permanente do 
CNJ. Ao efetivá-la, vamos con-
tribuir com a prestação de um 
melhor serviço ao cidadão”, afir-
mou o conselheiro Carlos Edu-

ardo Dias, durante a apresenta-
ção do Painel sobre Políticas de 
Gestão e Aperfeiçoamento do 
Judiciário, no lançamento da 
nova publicação, na 2ª Reunião 
Preparatória para o 10º Encon-
tro Nacional do Poder Judiciá-

rio. O cenário indica a necessi-
dade de migração de pessoal do 
2º para o 1º grau, conforme pre-
vê a Resolução. A distribuição 
de servidores deve ser de forma 
proporcional à quantidade mé-
dia de processos. 

O conselheiro José 
Norberto Lopes 
Campelo está com o 
pedido do Sindicato

retaram aumento significati-
vo dos processos em trâmite 
perante as Serventias Crimi-
nais, sem que possuam uma 
estrutura adequada, recursos 
humanos e materiais para re-
ceber os novos processos.

Segundo informações, não 
houve designação de novos 
servidores para atuarem nas 
Serventias Criminais, ou seja, 
o Tribunal violou o dispos-
to na Resolução 219/2016 do 
CNJ ao aumentar o número 
de processos, sem promover 
a consequente distribuição 
extra de servidores para aten-
der a demanda, além de não 
adequar a estrutura, o que 
leva à sobrecarga de trabalho 
para servidores e à morosida-
de processual. “A sobrecarga 
de trabalho acarretará maior 
desgaste físico e psicológico, 
além da baixa produtividade”, 
destaca o pedido.

Para o Sindijus-PR, não 
há qualquer justificativa para 
a centralização dos proces-
sos nas serventias criminais. 
O que o TJPR deveria deter-
minar era a criação, em cada 
comarca, de uma Serventia es-
pecífica para a tramitação dos 
processos de competência dos 
Juizados Especiais.

O Sindijus-PR espera que 
o requerimento seja aceito e 
o Tribunal revogue as Resolu-
ções 156 e 162, determinando 
a tramitação dos processos de 
competência dos Juizados Es-
peciais (cível, fazenda pública 
e criminal) em serventia es-
pecífica, visto que as serven-
tias criminais das Comarcas e 
Foros referidos nos artigos 38 
e 40 da Resolução nº 93/2013 
não possuem estrutura para 
comportar os processos de 
competência dos Juizados Es-
peciais. 

CNJ é comunicado 
pelo descumprimento 
do acórdão de 2013 
pelo TJPR

O Sindijus-PR protocolou, em outubro, no Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ) representação de nº 

0005410-10.2016.2.00.0000 contra o Tribunal de Justiça 
do Paraná (TJPR) em relação aos Pedido de Providên-
cia (PP) nº 0005854-48.2013.2.0.000, onde o sindicato 
denuncia o descumprimento do Tribunal quanto à im-
plantação da Gratificação de Qualificação e a unificação 
da Tabela do Quadro Funcional do Judiciário Paranaense 
entre o 1º e 2º graus.
O PP foi julgado, em 2013, parcialmente procedente e 
determinou que o TJPR regulamente a Gratificação de 
Incentivo à Qualificação Funcional instituída pela Lei 
16748/2010, recomendando que o Tribunal de Justiça do 
Paraná (TJPR) realizasse “estudos no sentido de unificar 
as carreiras dos quadros de seu pessoal, nos moldes da Lei 
11416/2006, que dispõe sobre as carreiras dos servidores 
do Poder Judiciário da União”.
Ocorre que se passaram quase dois anos, e nenhuma me-
dida foi adotada pelo TJ. Por essa razão, o Sindijus-PR 
requer que seja determinado ao Tribunal que cumpra o 
disposto no acordão do CNJ.

QUALIFICAÇÃO
A gratificação está previsao na Lei 16748/2010, porém até 
a presente data não foi regulamentado. Em 2015, o CNJ já 
havia determinada a implantação imediata, inclusive que 
não poderia ser alegado pelo TJ “dificuldade orçamentá-
ria” para justificar a não regulamentação do benefício aos 
servidores.
Cabe lembrar que esta reivindicação vem de encontro a 
valorização do servidor, defendida pelo Sindijus-PR 

PEC 241 é aprovada em 
segundo turno na Câmara
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Sindijus-PR pede ao CNJ suspensão das 
resoluções 162 e 156 do TJPR

PEC 241 é aprovada em 
segundo turno na Câmara
Deputados ignoraram os protestos em todo o país contra a 
proposta do governo Temer

Oplenário da Câmara 
dos Deputados apro-
vou na noite do dia 

25 de outubro, em segundo 
turno, com 359 votos favo-
ráveis, 116 contrários e duas 
abstenções, o substitutivo para 
a Proposta de Emenda à Cons-
tituição 241/16.

O texto, de autoria do 
deputado Darcísio Perondi 
(PMDB-RS), impõe limites 

para os gastos federais para 
os próximos 20 anos. Foram 
mais de sete horas de sessão.
Para que a PEC 241 seja enca-
minhada para discussão e vo-
tação no Senado, os deputados 
precisam agora votar os desta-
ques ao texto.

O mecanismo aprovado 
cria um teto de despesas pri-
márias, no plano federal, rea-
justada pelo Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA). De 2018 em 
diante, o limite será o do ano 
anterior corrigido pela varia-
ção do IPCA de 12 meses do 
período encerrado em junho 
do ano anterior. No caso de 
2018, por exemplo, a inflação 
usada será a colhida entre ju-
lho de 2016 e junho de 2017.

Veja como a bancada para-
naense votou: 

RADAR

 PADRONIZAÇÃO DA TRIAGEM 
DOS JUIZADOS ESPECIAIS

O Sindijus-PR protocolou pedido administrativo no TJ 
solicitando a regulamentação e padronização do setor 
de triagem dos Juizados Especiais ou, se entender 
suficiente, as menções na resolução 06/2004 e o 
decreto 2310/2013. A Resolução 06/2004 do Conselho 
de Supervisão dos Juizados Especiais criou o setor de 
triagem nas comarcas de entrância final, e dispôs em 
seu art. 21 que cada Juizado Especial deverá ceder pelo 
menos um servidor para compor o setor. “É fato que 
essa prática não tem sido regra nos locais de trabalho. 
Em geral os setores de triagem têm sido tocados por 
estagiários, havendo um servidor responsável, que por 
sua vez fica sobrecarregado com a responsabilidade 
de atender diversas competências”, ressalta a direção 
do Sindijus-PR. Segundo informações, há comarcas em 
que os servidores que atuam na triagem permanecem 
lotados nas secretarias acumulando funções. Tal 
acumulação, além de sobrecarregar, diminui o tempo 
dedicado ao setor de triagem. O setor de triagem foi 
criado diante da necessidade de uniformização da 
distribuição dos feitos, sendo o local do primeiro acesso 
da parte. 

 SERVIDORES DE PONTA GROSSA 
ENTREGAM ABAIXO-ASSINADO AO 
TJ

O 1º vice-presidente do Tribunal de Justiça (TJ), 
desembargador Renato Braga Bettega e o diretor-
geral, José Alvacir Guimarães, receberam a comitiva da 
comarca de Ponta Grossa. Os representantes entregaram 
um ofício que contava com um abaixo-assinado (cerca 
de 1500 assinaturas) e uma carta de moção de apoio da 
Câmara Municipal de Ponta Grossa, solicitando urgência 
na construção de uma rampa de acesso no Fórum. 
Hoje a situação é crítica, as pessoas que necessitam 
de acessibilidade não têm como entrar no prédio sem 
ajuda, dificultando assim o acesso de todos aqueles que 
precisam de atendimento da Justiça. Durante a reunião, 
o diretor-geral entrou em contato com o Departamento 
de Engenharia e foi informado que já há um projeto 
em desenvolvimento, e que na próxima semana serão 
levantados os valores para realização da obra. Após, 
será aberto um edital de licitação. “Acreditamos que 
até janeiro de 2017, a rampa já esteja disponível à 
sociedade”.

Pâmela Mendes Leony
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Assembleia de servidores aprova indicativo 
de paralisação

Com objetivo de des-
centralizar as ativida-
des do Sindijus-PR, foi 

realizada na comarca de Para-
navaí a Assembleia Geral Per-
manente no dia 21 de outu-
bro. O advogado do Sindicato, 
Ludimar Rafanhim, fez uma 
explanação sobre as propostas 
apresentadas pelo governo do 
Paraná, que visam retirar os 
reajustes dos servidores públi-
cos e a diminuição do repas-
se ao Poder Judiciário na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO); Reforma da Previdên-
cia que tornará a aposentado-
ria praticamente inatingível 
para os trabalhadores; a PEC 
241 que tramita no Congresso 
Nacional e corta violentamen-
te os recursos ao funcionalis-
mo público pelos próximos 
20 anos, acabando com o con-
curso público e aumentando a 
precarização e a terceirização; 
e a grande ameaça PLC 54 que 
também consta da LDO e li-
mita os gastos do Poder Exe-
cutivo conforme a inflação.

“Tais medidas de ajuste 
vão penalizar não apenas os 
servidores, que terão os seus 
direitos retirados (gratifica-
ção e aumento salarial, etc), 

Estado Permanente 
é mantido

Pâmela Mendes Leony

mas também à população em 
geral, pois haverá elevação de 
impostos e tarifas bem como 
precarização do serviço pres-
tado à população”, enfatiza 
Ludimar.

Com relação à Reforma da 
Previdência, o assessor jurídi-
co disse que é preciso obser-
var que a nova proposta visa 
“empurrar” os servidores para 
a Previdência Privada. “Tanto 
que o fato de ter apenas anun-
ciado que a aposentadoria po-
deria ser no mínimo aos 65 
anos, fez com que houvesse 
uma elevação na procura pela 
Previdência Privada, aumen-
tando o lucro dos investido-
res”. Confira aqui maiores in-
formações a respeito.

Os servidores reunidos no 
Tribunal do Júri decidiram 
intensificar a campanha na 
luta contra o “tratoraço” (que 

apresenta propostas que pre-
judicam os servidores), prin-
cipalmente no tocante à PEC 
241, com materiais de cons-
cientização para servidores 
e sociedade. E nas comarcas, 
moção de apoio contra a PEC 
241, devendo ser entregue aos 
vereadores, deputados e sena-
dores da sua região. “Deve-
mos provocar a discussão nos 
locais de trabalho”, enfatiza a 
diretora Andrea Ferreira.

Seguindo a pauta, a dire-
ção do Sindijus-PR , falou so-
bre o andamento dos AUTOS: 
0001096-57.1999.8.16.0004 e 
0002464-08.2016.8.16.0004. 
Os servidores aprovaram por 
maioria absoluta a re-ratifi-
cação dos honorários da as-
sessoria jurídica que cuida da 
ação, e que só pode fazer parte 
quem for sindicalizado até o 
dia 20 de dezembro de 2016, 

e permanecer até a finalização 
do processo.

Por fim, encerrando a As-
sembleia, a mesa realizou a 
eleição dos 16 delegados para 
o Congresso da Fenajud (18 e 
19 de novembro em Brasília), 
sendo aprovados por unani-
midade os servidores: José Ro-
berto Pereira, Daieniffer Che-
rini, Andrea Ferreira, Antonio 
Marcos Pacheco, Orlando 
André Santos, Mário Cândido 
de Oliveira, Caetano Zaganini, 
Leandro Fonseca, Maria Emi-
lia Martins, Neli Maria Félix, 
Lucinei Guimarães, Pierina 
L. Demartini, Taicir Ibrahim, 
Jacqueline Arnhold da Silva, 
Maria Dulcineia Fernandes 
Gomes Del Rios e Luiza Nar-
duci. E ficaram como suplen-
tes: Tereza Maria Miranda 
Carvalho, Jair Ribeiro Gomes 
e Romualdo Pontez. 

Veja abaixo as 
deliberações 
aprovadas

1. Paralisações de uma 
hora, um dia na sema-
na com panfletagem na 
frente dos fóruns;
2. Adesivo com a “bom-
ba da PEC 241” para to-
dos usarem no local de 
trabalho;
3. Um placar com foto 
e nome dos deputados 
federais e senadores do 
Paraná, com os votos 
favoráveis e contrários 
à PEC 241 em forma de 
cartazes e panfletos;
4. Ação na “Boca Maldi-
ta” em Curitiba, a prin-
cípio com uma barraca, 
para esclarecer sobre 
a PEC e sobre os traba-
lhos realizados pelos 
servidores do Tribunal;
5. Solicitação ao Fórum 
das Entidades Sindicais 
(FES) a convocação de 
uma Assembleia Geral de 
todos os servidores, para 
que haja a unificação;
6. Encaminhar e-mails 
aos deputados e sena-
dores;
7. Manter a Assembleia 
em Estado Permanente. 

Pâmela Mendes Leony

Para o Sindijus-PR, projeto se aprovado irá sucatear a qualidade da prestação do serviço

OSindijus-PR e Assoje-
par estiveram no Dia 
de Luta dos Trabalha-

dores do Judiciário Paranaen-
se, 19 de outubro, no Tribunal 
de Justiça (TJ) para entregar 
reivindicações levantadas no 
último encontro estadual dos 
oficiais de Justiça, ocorrido 
em setembro na cidade de 
Guarapuava. O documento foi 
protocolado na Presidência, 
ao diretor-geral, José Alvacir 
Guimarães, bem como aos 
quatro candidatos à presidên-
cia: desembargador Renato 
Braga Bettega, desembargador 
Fernando Wolff Bodziak, de-

Oficiais entregam suas reivindicações ao candidato a presidência do Tribunal, o 
desembargador Renato Braga Bettega
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Mobilização

Para o Sindijus-PR, projeto se aprovado irá sucatear a qualidade da prestação do serviço

Oficiais de Justiça levam reivindicações ao TJ

OSindijus-PR e Assoje-
par estiveram no Dia 
de Luta dos Trabalha-

dores do Judiciário Paranaen-
se, 19 de outubro, no Tribunal 
de Justiça (TJ) para entregar 
reivindicações levantadas no 
último encontro estadual dos 
oficiais de Justiça, ocorrido 
em setembro na cidade de 
Guarapuava. O documento foi 
protocolado na Presidência, 
ao diretor-geral, José Alvacir 
Guimarães, bem como aos 
quatro candidatos à presidên-
cia: desembargador Renato 
Braga Bettega, desembargador 
Fernando Wolff Bodziak, de-

sembargador Eugênio Achille 
Grandinetti e desembargador 
D’Artagnan Serpa Sá.

Entre os pontos apresen-
tados, consta a unificação das 
carreiras de Oficial de Justiça 
(em extinção) e dos Oficiais 
de Justiça da lei 16023/08, em 
razão da similitude de fun-
ções e requisito de escolarida-
de para ingresso na carreira. 
O Sindijus-PR e a Assojepar 
alertam que as reivindicações 
são pleitos e propostas que 
visam assegurar os princípios 
constitucionais da igualdade e 
da eficiência no âmbito do TJ.

Atendendo à convocação 

das entidades representativas, 
diversos Oficiais de Justiça da 
capital, da região metropoli-
tana e do interior do Estado 
compareceram e participaram 
da atividade, tendo espaço 
para manifestação, quando 
vários oficiais relataram situ-
ações peculiares de seus locais 
de trabalho ao diretor-geral, 
ao chefe de gabinete da presi-
dência e aos desembargadores 
que concorrem à presidência 
da Corte.

E-mail para recebimento 
de propostas para discussão: 
conscienciaeluta@sindijuspr.
org.br. 

Pâmela Mendes Leony

Oficiais de Carreira e da Lei 16023/08 reunidos com o diretor-geral do TJ, José Alvacir Guimarães

O Sindijus-PR e Assojepar vêm a público mani-
festar a total discordância e repúdio à proposta de 
estabelecer a “produtividade” aos Oficiais de Justi-
ça da Lei 16023, apresentada na última reunião do 
Comitê Gestor Regional (GT).

Esclarecemos ainda que, a malfadada propos-
ta não é um projeto de lei, conforme foi irrespon-
savelmente divulgado nas redes sociais. Foi uma 
proposta apresentada por um membro do grupo 
de trabalho denominado Prospecção de recursos.

A questão da Central de Mandados, custas dos 
Oficiais de Justiça, Unificação das carreiras dos Ofi-
ciais está sendo discutida no Grupo de Trabalho 
denominado Eficiência no Cumprimento de Man-
dados no 1º grau.

Este Comitê sob a liderança do desembarga-
dor Fernando Prazeres é composto por represen-
tantes do Sindijus-PR, da Assojepar, da Divisão de 
Projetos Estratégicos do Deplan e por dois Oficiais, 
Camila e Orlando, indicados pela classe no Encon-
tro realizado na comarca de Guarapuava em se-
tembro.

Explicamos ainda que no Comitê Gestor Regio-
nal, sob a presidência do desembargador Xavier, 
há regras e uma delas é: “toda proposta ou proje-
to apresentado no Comitê só pode ser divulgado, 
após debatido e aprovado pelos membros do Gru-
po e devidamente autorizado pela presidência”. 

Portanto, a veiculação da proposta da produti-
vidade nas redes foi feita de maneira irresponsá-
vel, demonstrando total falta de comprometimen-
to de quem realizou tal ato com todo o trabalho 
que está sendo desenvolvido.

Oficiais entregam suas reivindicações ao candidato a presidência do Tribunal, o 
desembargador Renato Braga Bettega

O desembargador Fernando Wolff Bodziak, candidato a presidência do TJ recebe 
documento dos Oficiais 

Pâmela Mendes Leony Pâmela Mendes Leony

MANIFESTO
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Conheça os candidatos à presidência do 
Tribunal de Justiça

1. O Conselho Nacional de 
Justiça tem orientado aos 
tribunais para que seja in-
tensificada a política de prio-
rização do 1º Grau. Qual a 
sua proposta para aprimorar 
o Foro Judicial do Paraná?

A Resolução CNJ 
n. 194, que trata 
da Política Na-

cional de Priorização do 1º 
Grau, tem como objetivo cen-
tral estruturar e implementar 
medidas concretas com vistas 
à melhoria dos serviços judici-
ários prestados pela primeira 
instância dos tribunais brasi-
leiros. Como Corregedor-Ge-
ral da Justiça, pude conhecer 
a fundo a realidade das unida-
des judiciais de todo o Estado 
e as atribuições de Corregedor 
nada mais são do que justa-
mente dar essa atenção espe-
cial ao 1º grau. É o 1º grau que 
tem o contato direto com o 
jurisdicionado. É a partir des-
se contato que o cidadão vai se 
sentir bem atendido pelo Po-
der Judiciário. Nessa atenção 
especial ao 1º grau, e dentro 
dessa ideia que embasa a Po-
lítica Nacional de Priorização 
de adotar medidas concretas 
e permanentes voltadas ao 1º 
Grau, demos ênfase na Corre-

gedoria-Geral da Justiça a al-
gumas medidas de expressivos 
impactos a curto, médio e lon-
go prazo. A digitalização dos 
processos é uma realidade no 
Poder Judiciário paranaense. 
Mais do que em outros Tribu-
nais de grande porte do país. 
O desafio que o TJ assumiu 
de digitalizar o acervo físico é 
uma poderosa ferramenta de 
transformação. E os resulta-
dos dessa transformação nos 
últimos 2 anos foram tão ex-
pressivos que se fazem neces-
sárias alterações nas políticas 
de administração judiciária, 
na mesma proporção. Um 
exemplo disso é a necessidade 
de se rever alguns pontos sen-
síveis do Decreto Judiciário 
2310, que trata da distribui-
ção da força de trabalho no 1º 
Grau, de modo a possibilitar a 
atualização do quadro míni-
mo de servidores, para melhor 
atendermos às peculiaridades 
de cada unidade, proporcio-
nando melhores condições a 
servidores e magistrados, e 
incrementando a prestação 
jurisdicional aos cidadãos. 
Essa necessidade de revisão 
ficou ainda mais evidente no 
procedimento de relotação. É 
imprescindível que tenhamos 
um regramento que possibili-

te uma relotação efetiva, har-
mônica e em benefício tanto 
do interesse público, quanto 
de servidores e magistrados. 
Aliado a isso, também temos o 
Programa de Gestão Integrada 
(PGI), hoje desenvolvido no 
âmbito da Corregedoria-Ge-
ral, e que servirá de base para 
a tomada de decisões de todo 
o Poder Judiciário do Paraná, 
na medida em que trará refle-
xos de melhoria nas condições 
de trabalho de todo o 1º Grau, 
com racionalização das rotinas 
de trabalho e melhor aprovei-
tamento de recursos. Ainda, 
há que se propiciar os meios 
para se ampliar a atuação da 
Força Tarefa, tanto de magis-
trados quanto de servidores, 
nos moldes hoje já pratica-
dos pela Corregedoria-Geral 
e também com as inovações 
que já estamos desenvolvendo 
e testando, tais como a força 
tarefa remota de servidores, 
auxiliando as secretarias na 
movimentação dos processos 
eletrônicos, saneando a uni-
dade judicial.

A política nacio-
nal de prioriza-
ção do 1º grau de 

jurisdição, estabelecida pelo 
CNJ, tem de ser observada 

pelo Presidente do Tribunal de 
Justiça, não apenas em virtude 
de constar de ato normativo 
em vigor, mas, fundamental-
mente, porque ainda é notória 
a discrepância estrutural entre 
o 1º e o 2º graus de jurisdição 
em todos os Tribunais do País, 
a exemplo do que ainda se dá 
no Paraná. Em meu programa 
de gestão, recentemente apre-
sentado, há diversas propostas 
para a equalização das estru-
turas e forças de trabalho na 
1ª e na 2ª instâncias do Poder 
Judiciário do Estado. Entendo 
que, no tocante à gestão de 
recursos materiais, faz-se ne-
cessário incrementar o atendi-
mento das demandas de cada 
unidade judiciária, com efeti-
va entrega de todos os mate-
riais, mobiliário, suprimentos 
e equipamentos, o que só será 
possível com a reestruturação 
administrativa da Presidência 
do TJPR. Se eleito, pretendo 
implantar Coordenadorias 
Regionais de Gestão, tal como 
já realizei na 2ª Vice-Presidên-
cia, com muito sucesso. Minha 
ideia é, com equipes da Presi-
dência destacadas, exclusiva-
mente, para atender cada uma 
das Regiões do Estado, realizar 
mapeamento, diagnóstico, in-
terlocução e monitoramento 

constante das demandas locais 
e regionais, ao ponto de ter-
mos a certeza de que os resul-
tados almejados serão obtidos 
e os níveis de satisfação man-
tidos. Para além disso, preten-
do construir e reformar todos 
os Fóruns mais prioritários, o 
que será identificado não ape-
nas mediante o cumprimento 
do cronograma já existente no 
Departamento de Engenharia 
e Arquitetura, mas, também, 
como decorrência dos relató-
rios apresentados pelas Coor-
denadorias Regionais. Garan-
tirei segurança em todas as 
unidades forenses do Estado, 
bem assim nas estruturas do 
TJ, com a compra e instalação 
de detectores de metal, botões 
de pânico e sistemas de mo-
nitoramento eletrônico (por 
câmeras), além de investir em 
protocolos para o enfrenta-
mento de situações de crise. 
No âmbito dos recursos hu-
manos, pretendo, em sendo 
eleito, reestruturar a ESEJE, 
para que deixe de ser polo de 
forças-tarefa (competência 
afeta à Corregedoria-Geral da 
Justiça, jamais a uma Escola), 
transformando-a em polo de 
excelência em formação inicial 
e continuada dos servidores. 
Apoiarei, também, a EMAP, 

Sindijus-PR entrevistou os desembargadores que concorrem à Presidência do TJ. Por um critério de igualdade, 
os candidatos responderam às mesmas perguntas. O candidato D’Artagnan Serpa Sá preferiu não responder.

Eugênio Achille Grandinetti Fernando Wolff Bodziak Renato Braga Bettega
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Conheça os candidatos à presidência do 
Tribunal de Justiça

constante das demandas locais 
e regionais, ao ponto de ter-
mos a certeza de que os resul-
tados almejados serão obtidos 
e os níveis de satisfação man-
tidos. Para além disso, preten-
do construir e reformar todos 
os Fóruns mais prioritários, o 
que será identificado não ape-
nas mediante o cumprimento 
do cronograma já existente no 
Departamento de Engenharia 
e Arquitetura, mas, também, 
como decorrência dos relató-
rios apresentados pelas Coor-
denadorias Regionais. Garan-
tirei segurança em todas as 
unidades forenses do Estado, 
bem assim nas estruturas do 
TJ, com a compra e instalação 
de detectores de metal, botões 
de pânico e sistemas de mo-
nitoramento eletrônico (por 
câmeras), além de investir em 
protocolos para o enfrenta-
mento de situações de crise. 
No âmbito dos recursos hu-
manos, pretendo, em sendo 
eleito, reestruturar a ESEJE, 
para que deixe de ser polo de 
forças-tarefa (competência 
afeta à Corregedoria-Geral da 
Justiça, jamais a uma Escola), 
transformando-a em polo de 
excelência em formação inicial 
e continuada dos servidores. 
Apoiarei, também, a EMAP, 

Sindijus-PR entrevistou os desembargadores que concorrem à Presidência do TJ. Por um critério de igualdade, 
os candidatos responderam às mesmas perguntas. O candidato D’Artagnan Serpa Sá preferiu não responder.

Eleições

inclusive para que se torne 
Escola Judicial e mantenha os 
excelentes níveis alcançados ao 
longo de várias décadas. Além 
disso, quero desenvolver uma 
política consistente voltada à 
saúde e ao bem-estar dos ser-
vidores e magistrados, bem 
como transformar o DGRH, 
efetivamente, num polo de ges-
tão de pessoas por competên-
cias, com capacidade de identi-
ficar as aptidões dos servidores, 
aproveitando suas habilidades 
da melhor maneira possível. 
Quero, em contato constante 
com as entidades de classe e 
apoio às atividades do Comitê 
Gestor Regional, desenvolver 
a política de priorização do 1º 
grau de tal forma que o Para-
ná seja considerado referência 
nacional no tema. No âmbito 
remuneratório, almejo im-
plantar novo plano de carreira 
para os servidores, bem como 
criar gratificações por qualifi-
cação e/ou mérito, incluindo 
as novas funções exigidas pelas 
modernas políticas judiciárias, 
que modificaram a gestão dos 
Tribunais e os moldes de aten-
dimento à população (exem-
plos de soluções para os no-
vos tempos: autocomposição, 
processo eletrônico, secretarias 
unificadas, teletrabalho etc.).

A priorização do 
1º grau de juris-
dição é de extre-

ma relevância e uma preocu-
pação já expressada por mim 
anteriormente, quando can-
didato a 1º Vice-Presidente. 
Naquela oportunidade, re-
gistrei que a adoção, entre 
outras, das medidas inseridas 
no Planejamento Estratégico 
Nacional do Poder Judiciá-
rio – 2015/2020 trará ótimos 
resultados, pois visam poten-
cializar o capital humano. São 
medidas como a humanização 
das relações de trabalho; o es-
tabelecimento de sistemas de 
recompensa; implementação 
de programas voltados à ava-
liação e ao desenvolvimento 
de competências gerenciais e 
técnicas dos servidores e ma-
gistrados; em resumo, mo-
dernizando as carreiras, e, o 
que é de suma importância, 
distribuindo adequadamente 
a força de trabalho. Por ou-

tro lado, a virtualização dos 
processos através do Proju-
di e a implementação do PJe 
exigirão novos investimentos 
no sentido de aperfeiçoar os 
processos de trabalho, otimi-
zar o uso da tecnologia de in-
formação como instrumento 
de trabalho e adotar medidas 
para fornecer a necessária in-
fraestrutura para enfrentar 
essa nova ordem processual. 
O aprimoramento do 1º Grau 
deve se pautar pela execução 
de um planejamento centrado 
num modelo de investimento 
gradual em vários aspectos, 
evitando soluções descontinu-
adas. A primeira providência 
a ser adotada, a meu ver, deve 
ser a conclusão dos estudos 
sobre eventuais adaptações e 
ajustes do Decreto 2310/2014 
e de seus anexos, viabilizando a 
definição de quadros mínimos 
das unidades judiciárias. Tais 
esforços deverão ser conco-
mitantes ao levantamento dos 
dados tendentes a efetivar a Re-
solução 219/2016 (com as mo-
dificações impostas pela Reso-
lução 243/2016). A par disso, é 
oportuno estarmos atentos à re-
visão que o Conselho Nacional 
de Justiça realizará de todos os 
seus atos normativos (Portaria 
nº 139/2016), de modo que, ao 
final, tenhamos um amplo diag-
nóstico das modificações neces-
sárias nos procedimentos de 
gestão de pessoas e de recursos, 
inclusive no que respeita à relo-
tação e à abertura de novos con-
cursos, para fins de obtenção de 
uma equânime distribuição da 
força de trabalho. Importante 
destacar que todo esse trabalho 
deverá contar com a ampla par-
ticipação de todos os servidores 
e magistrados, seja por meio do 
Comitê Gestor Regional (Res. 
214/2014-CNJ), seja através das 
fórmulas consagradas pela Res. 
221/2016-CNJ.

2. Quanto aos servidores do 
Tribunal, o candidato tem 
alguma proposta para esti-
mular a valorização através 
da Isonomia?

Tenho especial 
atenção à valori-
zação de nossos 

servidores.  Em minhas pro-
postas de gestão, apresento di-

versas ações que buscam esse 
objetivo. Uma das minhas in-
tenções é realizar estudo para 
modernizar a regulamentação 
das atribuições dos cargos e 
das funções gratificadas, evi-
tando desvios e, havendo dis-
ponibilidade financeira, es-
calonar melhor as diferenças 
nas remunerações dos cargos 
em comissão, com vistas a in-
centivar maior permanência 
dos servidores. A realização 
de concurso para servidores 
é medida que se impõe, dado 
o grande número de aposen-
tadorias, evidentemente sem 
descurar da disponibilidade 
financeira. Cremos ser impor-
tante estudar a viabilidade de 
se regulamentar e efetivar o 
teletrabalho, nos moldes da 
Resolução nº 227/2016, do 
CNJ, e implementar a gestão 
de pessoas por competências. 
O fortalecimento da ESEJE – 
Escola de Servidores da Jus-
tiça Estadual do Paraná, para 
difusão de boas práticas e re-
alização de treinamento ini-
cial, capacitação continuada e 
qualificação aos servidores de 
1º e 2º grau, também é medida 
necessária. Pensamos, ainda, 
ser relevante a realização de 
cursos de prevenção, seguran-
ça e autodefesa, voltados a ser-
vidores e magistrados.

Mesmo ciente de 
que o contexto 
político-econô-

mico não é favorável, coloco-
-me, desde logo, aberto ao di-
álogo com todas as entidades 
de classe, representativas dos 
servidores, para este debate. E, 
desde logo, observo que desejo 
realizar, se eleito, uma gestão 
voltada para as pessoas, com 
foco especial para a política 
de recursos humanos. Enten-
do que todos os demais temas 
são importantes e merecem a 
maior atenção do gestor. To-
davia, neste momento, o que 
se faz mais urgente é a valori-
zação de nossa força de traba-
lho, tanto os servidores quan-
to os magistrados, quer no que 
concerne ao incremento das 
condições de formação inicial 
e continuada, gestão por com-
petências, revisão dos proces-
sos de trabalho e relotações, 
quer no que respeita à remune-

ração, que precisa ser adequa-
da e digna. Empreenderei to-
dos os esforços para a garantia 
de todas as verbas remunera-
tórias e indenizatórias a todos 
os servidores e magistrados, e 
tenho a intenção, também, de 
reduzir as discrepâncias remu-
neratórias, tornando equânime 
a remuneração para funções 
semelhantes. É evidente que 
há diversas questões constitu-
cionais, legais, políticas e ad-
ministrativas que precisam ser 
observadas, mormente porque 
são muitas carreiras com re-
gramentos diferentes a parti-
cipar desse debate. Entretanto, 
promovendo amplo diálogo, 
horizontal e com viés constru-
tivo, entendo que poderemos, 
juntos, fortalecer o Poder Judi-
ciário como um todo, e atender 
a maior parte das reivindica-
ções de todos os servidores. 

Os servidores 
devem ser reco-
nhecidos, mere-

cem consideração, respeito e 
atenção. A igualdade entre os 
servidores é matéria relevan-
te e vem sendo tratada pelo 
Comitê Gestor Regional. A 
questão da isonomia de venci-
mentos passa, necessariamen-
te, pelo aspecto da unificação 
das carreiras (art. 22 da Res. 
219/2016-CNJ e art. 4º, inc. 
VII, da Res. 240/2016-CNJ), 
com a necessária revisão das 
Leis Estaduais 16.024/2008 e 
16.748/2010. Quaisquer au-
mentos de despesas, todavia, 
deverão levar em conta a si-
tuação orçamentária do Po-
der Judiciário do Estado do 
Paraná (sob os enfoques do 
repasse dos duodécimos e da 
remuneração dos depósitos 
judiciais – Autos nº 5053339-
09.215.4.04.0000/TRF4), bem 
como o projeto de Lei de Dire-
trizes Orçamentárias de 2017 
(nº 153/2016), que ainda está 
sendo analisado na Assem-
bleia Legislativa.

3. A Constituição Federal de 
1988 garante um Plano de 
Carreira para os servidores 
públicos. O Sindijus-PR luta 
para que, passados esses 28 
anos, um regramento com-
pleto para as carreiras dos 
servidores seja estabeleci-

do. Qual seu entendimento 
sobre essa questão?

Tenho conheci-
mento e acompa-
nhei com atenção 

a luta do Sindicato por um 
novo plano de cargos e salá-
rios, que, em certa medida, 
foi concretizado no início de 
2011. Contudo, sabemos que 
as reivindicações ainda não 
foram completamente alcan-
çadas pelos servidores. Com-
partilho, portanto, da preocu-
pação do Sindicato, de modo 
que, no que for possível, cer-
tamente envidaremos esforços 
para realizar melhorias para 
toda a força de trabalho do 
Tribunal.

Como mencionei 
anteriormente, 
esse novo regra-

mento de plano de carreira 
consta de meu programa de 
gestão, e entendo que seja um 
dos temas prioritários no âm-
bito da política de recursos 
humanos. O paradigma atual, 
que tem orientado a política 
judiciária nacional de gestão 
de recursos humanos, é aque-
le existente na esfera federal. 
O papel do gestor é verificar 
em que medida é possível 
aplicar o mesmo modelo à 
Justiça Estadual, que tem es-
pecificidades bastante diversas 
da Justiça Federal, inclusive 
com carências orçamentárias 
e financeiras muito maiores. 
Entretanto, parece-me plena-
mente viável observar tudo o 
que for positivo para o TJPR, 
em havendo disponibilida-
des financeiras, acatando-se, 
é claro, o comando do CNJ e 
suas recentes resoluções que 
tratam do tema. Em resumo: 
se eleito, quero manter diá-
logo constante com todas as 
entidades de classe, tal como 
sempre fiz, desde os tempos 
de Presidência do CONSIJ-
-PR, para que, de modo muito 
transparente, demonstremos 
as alternativas da Administra-
ção, os entraves e as soluções. 
Acredito em uma gestão que 
simplifique as coisas, que a to-
dos dê conhecimento do que 
está acontecendo, e, sobretu-
do, uma administração de for-
ma muito dialogada, franca, 
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aberta à construção coletiva 
dos resultados.

O Plano de Car-
reira completo é 
fundamental na 

estrutura do Poder Judiciário. 
Todas as reivindicações serão 
examinadas após amplo deba-
te com todos os seguimentos. 
Eventuais alterações do Plano 
instituído pelas Leis Estaduais 
16.024/2008 e 16.748/10 deve-
rão levar em consideração os 
pontos já abordados acima.

4. Diante da pauta reivindi-
catória dos servidores, tais 
como Adicional de Qualifi-
cação, Abertura de Concur-
so Público, Isonomia, ga-
rantia da data base, como 
o Senhor pretende dialogar 
com a entidade represen-
tativa da categoria para o 
encaminhamento dessas e 
outras questões? 

Minha postura 
será a mesma que 
procuro ter ao 

longo desses quase 36 anos 
de carreira como magistra-
do: buscar o diálogo franco e 
aberto, promover um relacio-
namento conciliador e sempre 
defender meu posicionamen-
to com tranquilidade e sereni-
dade.

Se eleito, meu 
diálogo será pro-
positivo e cons-

trutivo, sempre, todos os dias 
da gestão. Creio que, para 
além das reuniões em gabi-
nete, é necessário formalizar 
tudo o que é dialogado. Pre-
cisamos fortalecer as instân-
cias de debate e proposições, 
tais quais o Comitê Gestor 
Regional, fazendo constar to-
das as deliberações em ata. É 
necessário profissionalizar, no 
âmbito do TJPR, esse debate, 
para que o caráter de todas as 
decisões seja efetivamente ins-
titucional. Quero, em sendo 
Presidente, contar com o SIN-
DIJUS-PR e todas as demais 
entidades representativas de 
classe para o atingimento de 
todas as metas constantes de 
meu programa de gestão. Em 
havendo disponibilidades fi-
nanceiras, realizarei todos os 

concursos públicos necessá-
rios, pois são notórias as ca-
rências de pessoal em nossa 
instituição. Quero, também, 
instituir gratificações/adi-
cionais por qualificação e/
ou mérito, com possibilidade 
de acúmulo de funções e in-
cremento à remuneração de 
quem produz mais. A isono-
mia tem que sempre ser ob-
servada, tratando-se de modo 
idêntico os profissionais que 
estão numa mesma carreira, 
observadas as regras desta. 
Para isso, é urgente discutir-se 
o plano de carreira dos servi-
dores.

O diálogo com 
servidores e ma-
gistrados certa-

mente será amplo, respeitoso 
e plural, levando em conta as 
peculiaridades de cada car-
reira. Num momento de crise 
econômica, é importante des-
tacar as prioridades e, a partir 
do diálogo permanente com 
as entidades representativas 
de classe, atender, com equilí-
brio e responsabilidade finan-
ceira, as demandas considera-
das preferenciais.

5. Que outras ações serão 
aplicadas na sua gestão à 
frente do Tribunal de Jus-
tiça do Paraná?

O Poder Judici-
ário paranaense 
é considerado 

de grande porte, de sorte que 
sempre haverá inúmeras e in-
findáveis ações a serem desen-
volvidas. Nesse ponto, sempre 
estaremos atentos às sugestões 
e reivindicações oriundas do 
Sindicato, tanto quanto de ou-
tros setores. Uma das ações 
que penso ser importantes, já 
num primeiro momento, é a 
elaboração de diagnóstico da 
Administração do Tribunal, 
com uma instituição reco-
nhecida, para modernização e 
racionalização das estruturas 
e das rotinas de trabalho dos 
Departamentos, bem como 
da situação de cada Comarca, 
tendo como resultado uma so-
lução técnica e racional para 
a gestão do Tribunal. Cremos 
ser necessária, também, a re-
estruturação da Comunicação 

institucional do Tribunal de 
Justiça, com modernização da 
abordagem de comunicação 
social interna e externa, bus-
cando maior transparência, 
efetividade e aproximação do 
Tribunal com o cidadão.

Antes de tratar 
das ações, permi-
to-me fazer uma 

pequena apresentação de mi-
nha forma de pensar a gestão 
do TJPR. Sou entusiasta e es-
tudioso da Administração Ju-
diciária, tema que concentra a 
maior parcela de minhas leitu-
ras. Penso que, para adminis-
trar um Poder da República, 
é necessário ter em mente, no 
tocante a qualquer dos temas, 
primeiro, a política judiciária. 
Dela, parto para o planejamen-
to estratégico (para o plano de 
atuação). Do plano, remeto-
-me aos programas (duração 
continuada). Dos programas, 
parto para os projetos. Os pro-
jetos são constituídos de ações. 
E, das ações, colheremos os re-
sultados, que serão controla-
dos diariamente, por meio de 
uma Controladoria que pre-
tendo instalar na Presidência. 
Dito isso, observo, também, 
que meu programa de gestão é 
baseado em cinco grandes ei-
xos, a saber: 1) representação 
institucional (abrange toda a 
atuação política que se espera 
do Chefe do Poder Judiciá-
rio, com interlocução com os 
demais Poderes, instituições 
e entidades que compõem o 
Sistema de Justiça); 2) gestão 
de recursos materiais (con-
trole de receitas e despesas, 
racionalização de recursos e 
garantia de entrega de equi-
pamentos, suprimentos, ma-
teriais e edificações a todas as 
unidades do Estado); 3) gestão 
de recursos humanos (princi-
pal meta da gestão, com efe-
tiva gestão por competências, 
uniformização dos processos 
de trabalho, manualização de 
rotinas, garantia à segurança, à 
saúde e ao bem-estar dos pro-
fissionais do Poder Judiciário, 
com valorização constante das 
boas práticas e formação per-
manente da força de trabalho); 
4) efetividade na prestação ju-
risdicional (garantia de que a 
atividade-fim do Poder Judici-

ário, sua razão de ser, a jurisdi-
ção, não sofrerá prejuízos pela 
maior burocratização ou falta 
de gestão na atividade-meio 
- função administrativa do 
TJPR); 5) tecnologia da infor-
mação e comunicação (incre-
mento dos equipamentos de 
informática, de escuta especial 
e videoconferência, melhorias 
na internet e priorização de 
investimentos para os sistemas 
de informática, tanto na esfera 
da atuação processual quanto 
na seara administrativa). Para 
realizar tudo isso, pretendo 
reestruturar a Administração, 
com três importantes medi-
das: 1) desconcentração ad-
ministrativa (criação de con-
selhos temáticos, vinculados à 
Presidência, constituídos por 
membros do Poder Judiciário 
de 1º e 2º graus e voltados à 
prestação jurisdicional, por 
área de atuação - exs: Cível, 
Criminal, Fazenda Públi-
ca etc.); 2) regionalização da 
gestão (criação de coordena-
dorias regionais, vinculadas à 
Presidência, para atendimento 
às demandas de todo o Estado 
de modo célere e eficaz, man-
tendo interlocução constante 
com servidores e magistra-
dos); 3) desburocratização 
(revisão dos processos de tra-
balho, manualizando rotinas e 
criando fluxogramas-padrão, 
para que a atividade adminis-
trativa seja mais eficiente e vol-
tada à prestação jurisdicional, 
missão do Poder Judiciário).

Dentre as minhas 
propostas destaco 
aqui as mais perti-

nentes aos servidores do Poder 
Judiciário: Dar cumprimento 
à Resolução nº 240/2016 do 
CNJ, que trata da Gestão de 
Pessoas por Competência, 
valorizando o ser humano 
(magistrado, servidor, cola-
borador), a fim de que por 
meio de programas de for-
mação, aperfeiçoamento e 
treinamento contínuos pos-
samos a partir da realidade 
profissional e pessoal pre-
parar as pessoas para resol-
ver questões complexas com 
eficiência. Descentralizar as 
atividades administrativas do 
Tribunal de Justiça no Estado 
com a finalidade de diminuir 

a distância entre a Adminis-
tração deste Tribunal e as co-
marcas do Estado, como ma-
neira eficiente de aprimorar o 
desempenho administrativo, 
tal como operam os Núcleos 
Regionais de Informática. De-
fender uma política remune-
ratória justa para todos os in-
tegrantes do Poder Judiciário, 
estejam na ativa ou não, deve 
ser um norte a ser perma-
nentemente seguido. Buscar 
a garantia orçamentária para 
a execução de políticas es-
tratégicas e investimentos na 
saúde de trabalho. Ampliar as 
atividades do Centro Médico, 
para diagnosticar, monitorar 
e implementar ações para a 
prevenção e rastreamento de 
doenças, além de efetuar pro-
gramas de promoção da saúde, 
prestando um serviço de qua-
lidade direcionado ao bem-
-estar dos servidores. A saúde 
é uma grande preocupação da 
família forense, tendo em vis-
ta o enorme desgaste mental e 
físico dos servidores respon-
sáveis pelo andamento de mi-
lhões de processos. Há pro-
blemas a serem enfrentados 
que vão desde a inadequação 
do mobiliário às regras de er-
gonomia que evitem doenças 
funcionais, o impacto do pro-
cesso eletrônico na saúde dos 
servidores, chegando à neces-
sária reestruturação do Cen-
tro Médico de nosso Tribunal. 
Estabelecer e implementar 
um plano de segurança efeti-
vo, a fim de garantir integri-
dade dos juízes, servidores, 
partes e advogados, de acordo 
com as Resoluções 176/2013 
e 239/2016 do CNJ, equipan-
do os fóruns com catracas e 
detectores de metal, monito-
ramento de câmaras e dispo-
nibilizando botão de pânico 
em casos especiais. Apoiar 
os projetos desenvolvidos 
pela Comissão Permanente 
de Acessibilidade e Inclusão 
(Resolução 230/2016). A im-
plementação de uma política 
de acessibilidade é funda-
mental, dependendo, no en-
tanto, de mudanças culturais 
e de atitude, razão pela qual 
medidas apropriadas deverão 
ser implantadas para remover 
barreiras existentes em todas 
as repartições judiciárias.  

Aos gritos de “retira! 
retira!”, servidores 
públicos de diversas 

categorias ocuparam as gale-
rias da Assembleia Legislativa 
(Alep) no dia 10 de outubro, 
para pedir que os deputados 
retirem da pauta de votação 
uma emenda do governador 

13º salário deve injetar R$ 196,7 bilhões na economia em 2016
DIEESE
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Servidores exigem retirada de emenda de 
Beto Richa
Sindijus-PR vem convocando a categoria a ficar mobilizada contra as ameaças aos direitores dos servidores

Aos gritos de “retira! 
retira!”, servidores 
públicos de diversas 

categorias ocuparam as gale-
rias da Assembleia Legislativa 
(Alep) no dia 10 de outubro, 
para pedir que os deputados 
retirem da pauta de votação 
uma emenda do governador 

Beto Richa à Lei de Diretri-
zes Orçamentárias (LDO). A 
emenda suspende o reajuste 
do funcionalismo, além de 
promoções e progressões de 
carreira, que, como aprovado 
em lei, deveria ser pago em ja-
neiro de 2017.

Diretores do Sindijus-PR, 

juntamente com os dirigentes 
do Fórum das Entidades Sin-
dicais do Paraná (FES), en-
tregam ao presidente da Alep, 
deputado Ademar Traiano, 
ofício reivindicando a retira-
da das emendas da mensagem 
43/2016 e o cumprimento da 
lei da data-base. O FES aler-

Gustavo Henrique Vidal

tou que diversas categorias já 
aprovaram início da greve a 
partir do dia 17 e que os sindi-
catos estão abertos ao diálogo 
e à retomada das negociações 
com o governo.

“É um brutal desrespeito 
aos servidores, porque o rea-
juste já está atrasado”, disse o 
líder do PT, Professor Lemos. 
No ano passado, o reajuste de-
veria ter sido pago em maio, 
data-base da categoria, mas 
foi postergado para janeiro 
de 2016. Ou seja, os servido-
res tiveram prejuízo com este 
atraso.

Lemos lembrou que os ser-
vidores do Poder Judiciário e 
do Ministério Público conti-
nuaram tendo seus reajustes 
normalmente, ao contrário 
dos servidores do Executivo. 
Citou igualmente o confisco 
do dinheiro da Previdência 
pelo governo.

“De acordo com o argu-
mento do governo, não haverá 
dinheiro sequer para pagar as 

promoções e progressões atra-
sadas”, disse o deputado.Caso 
o governo não retire a propos-
ta, os servidores podem entrar 
em greve geral por tempo in-
determinado, tal como já está 
indicado por algumas catego-
rias.

Atualmente, o texto está 
em discussão na Comissão de 
Orçamento. O governo diz 
que pretende estender os de-
bates na Assembleia até o fim 
de novembro, quando espera 
que o projeto seja votado.

O Sindijus-PR vem con-
vocando toda a categoria para 
mobilizações em defesa dos 
servidores do Paraná. Os atos 
também são contra a PEC 241 
“que restringem gastos com 
pessoal, congelam salários, 
acabam com o concurso pú-
blico e retiram direitos con-
quistados à duras penas du-
rante anos”. 

Com informações: Assessoria do 
Professor Lemos

13º salário deve injetar R$ 196,7 bilhões na economia em 2016
DIEESE

Até dezembro de 2016, es-
tima-se que deverão ser 

injetados na economia brasi-
leira aproximadamente de R$ 
197 bilhões, em decorrência 
do pagamento do 13º salá-
rio. Este montante represen-
ta aproximadamente 3% do 
Produto Interno Bruto (PIB) 
do país e será pago aos tra-
balhadores do mercado for-
mal, inclusive os empregados 
domésticos; aos beneficiários 
da Previdência Social e; para 
aposentados e beneficiários de 
pensão da União e dos estados 
e municípios.

Cerca de 84 milhões de 
brasileiros serão beneficiados 

com um rendimento adicio-
nal, em média, de R$ 2.192. 

Estas são as estimativas do 
Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socio-
econômicos (Dieese).

Dos cerca de 84 milhões de 
brasileiros que devem ser be-
neficiados pelo pagamento do 
13º salário, aproximadamente 
33,6 milhões, ou 39,9% do to-
tal, são aposentados ou pen-
sionistas da Previdência Social 
(INSS).

Os empregados formais 
(49,5 milhões de pessoas) cor-
respondem a 58,9% do total. 
Entre esses, os empregados 
domésticos com carteira de 

trabalho assinada somam 2 
milhões, equivalendo a 2,5% 
do conjunto de beneficiários 
do abono natalino. Além des-
ses, aproximadamente 982 
mil pessoas (ou 1,2% do total) 
referem-se aos aposentados 
e beneficiários de pensão da 
União (Regime Próprio). Há 
ainda um conjunto de pessoas, 
constituído por aposentados 
e pensionistas dos estados e 
municípios (Regime Próprio), 
que vai receber o 13º e que não 
pode ser quantificado.

Do montante a ser pago a 
título de 13º, pouco mais de 
31,5% dos R$ 197 bilhões, ou 
seja, perto de R$ 62 bilhões, 

serão pagos aos aposentados 
e pensionistas. Consideran-
do apenas os beneficiários do 
INSS, o quantitativo chega 
a 33,5 milhões de pessoas e 
um valor de R$ 41,3 bilhões. 
Outros R$ 134,7 bilhões, ou 
68,5% do total, irão para os 
empregados formalizados; 
incluindo os empregados do-
mésticos.

Aos aposentados e pen-
sionistas da União, caberá o 
equivalente a R$ 8,2 bilhões 
(4,2%); aos aposentados e 
pensionistas dos Estados, R$ 
10,1 bilhões (5,1%) e; R$ 2,5 
bilhões aos aposentados e 
pensionistas dos regimes pró-

prios dos municípios.
Para o cálculo, o DIEESE 

leva em conta dados da Re-
lação Anual de Informações 
Sociais (Rais) e do Cadastro 
Geral de Empregados e De-
sempregados (Caged), ambos 
do Ministério do Trabalho. 
Também foram consideradas 
informações da Pesquisa Na-
cional por Amostra de Domi-
cílios (Pnad), realizada pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística. 

(IBGE) e informações da Previdên-
cia Social e da Secretaria Nacional 
do Tesouro (STN)
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Por pouco uma tragédia 
não aconteceu na Vara 
de Crimes contra Crian-

ças Adolescentes e Idosos de 
Curitiba. Durante forte chuva 
no dia 06, parte do teto do ga-
binete do magistrado desabou 
e quase deixa pessoas feridas, 
um servidor foi atingido. Na 
hora do ocorrido havia até 
crianças no prédio, que seriam 
ouvidas em audiência. A água 
invadiu o local, inundou salas 
e atingiu móveis, processos e 
equipamentos de informática.

Foi comunicado ao Sindi-
jus-PR que a situação é pre-
ocupante. Denunciam que a 

estrutura do prédio estava sen-
do reformada, pois é precária, 
porém a parte que desabou 
foi justamente onde já haviam 
concluído as obras, deixando o 
local comprometido. No mo-
mento do desabamento o Tri-
bunal de Justiça (TJ) foi infor-
mado, os servidores entraram 
em contato com o Departa-
mento de Engenharia e a enge-
nheira e a empresa responsável 
pela reforma foram até o local. 

As instalações elétricas fo-
ram desligadas e está em es-
tudo como os servidores con-
tinuarão trabalhando até que 
sejam tomadas as providências.

Segundo informações, an-
teriormente nesse lugar fun-
cionava a Vara da Infância e Ju-
ventude, que foi transferida por 
causa da precária condição do 
prédio. Mas então, como man-
ter nesse local uma Vara que 
atende crianças, adolescentes 
e idosos? Risco para a popula-
ção, risco para os servidores! E 
como justamente o espaço que 
havia sido reformado desabou 
logo na primeira chuva?

As precárias condições de 
trabalho por todo estado tem 
sido alvo de várias denúncias 
pelo Sindijus-PR, inclusive 
com ação junto ao Ministério 

Público do Trabalho: infiltra-
ção, rachaduras, pisos que ce-
dem, problemas no sistema de 
refrigeração, além de falta de 
espaço, ventilação, infestação 
de ratos e outros. “A situação é 
grave, mas pode ser resolvida. 
Soluções existem, basta boa 
vontade e trabalho dos inte-
ressados”, diz Andrea Ferreira 
diretora do Sindijus-PR.

Mais uma vez os principais 
prejudicados são os servidores 
que devem trabalhar em local 
perigoso, insalubre e a popula-
ção que fica sem acesso à Justiça 
por falta de estrutura adequada 
no 1° Grau de Jurisdição. 

Teto da Vara de Crimes contra 
Crianças de Curitiba desaba em 
servidor

AGENDA
Mais uma vez os principais prejudicados são os servidores que devem trabalhar em local perigoso 
e insalubre, e a população que fica sem acesso à Justiça por falta de estrutura adequada no 1° Grau  10 DE NOVEMBRO

Encerra o prazo para os 
servidores se inscreverem 
no XIII Tijup

 15 DE NOVEMBRO
Proclamação da 
República

 16 DE NOVEMBRO
Termina o prazo 
para aposentados 
e pensionistas se 
increverem para 
participar do Encontro 
que será realizado na 
Sede do Litoral

 16 DE NOVEMBRO
Eleição do Tribunal de 
Justiça do Paraná

 20 DE NOVEMBRO
Dia da Consciência Negra

 01 E 02 DE DEZEMBRO
Encontro dos Aposentados 
e Pensionistas

 08 DE DESEMBRO
Dia da Justiça

 08 DE DEZEMBRO
Aniversário do Sindijus-PR

 08 A 11 DE DEZEMBRO
XIII Torneio Interjudiciário 
do Paraná (Tijup) 

Estão abertas as inscrições 
para o Encontro dos Apo-

sentados e Pensionistas. A 
atividade será em Guaratuba, 
nos dias 01 e 02 de dezembro, 
na Sede Litoral do Sindijus-

-PR. Com inscrições limita-
das, a disponibilidade é para 
74 pessoas.

O Sindicato reservou o dia 
02, sexta-feira, para um pas-
seio no barco “O Príncipe” 

que todos os participantes te-
rão direito.

Interessados devem entrar 
contato com o a funcionária 
Jennifer Fernandes pelo tele-
fone (41) 3075-5555. 

ATIVIDADE

Sindijus-PR realiza Encontro dos Aposentados e Pensionistas no 
dia 1º de dezembro 


