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RECOMENDO
Parabéns pelo site novo e pelo 
belíssimo trabalho, creio que 
tem acrescentado muito na vida 
pessoal e profissional dos que 
acessam, principalmente para nós, 
servidores. Encontrei assuntos 
de minha preferência de uma 
maneira fácil e mais organizada. O 
site melhorou muito e está cheio 
de informações novas. Obrigada 
por estarem sempre renovando 
a comunicação, e deixando-a de 
forma mais atrativa.
F.P.B.

MANIFESTAÇÃO
Que bom saber que o Sindicato 
se interessa por temas variados e 
tem disposição em contribuir com 
a nossa luta. Precisamos mesmo 
de toda participação possível 
para encontrarmos caminhos e 
construirmos propostas que nos 
ajudem a garantir e conquistar 
nossos direitos. Acompanho 
através do site e do boletim todas 
informações a nosso respeito, mas 
também gosto de saber como 
anda a nossa categoria em outros 
estados. Agradeço por me manter 
informada.
M.L.L.

DÚVIDA
Boa tarde, sou secretário do 
Juizado Especial Cível e gostaria 
de saber se a gratificação abrange 
todos os secretários de Juizados 

das comarcas, haja vista que a 
lei não trouxe mais detalhes, e 
pelo informativo do TJ, o número 
de secretários que receberão a 
referida gratificação é pequena. 
Obrigado pela atenção.
D.M.M.

Todos os servidores que tem o 
cargo de secretário receberão, ou 
seja, que prestaram o concurso 
para, porque muitos juizados tem 
técnicos ou analistas lotados, 
outros juizados são anexos 
do criminal. Mas, em todas 
as cormarcas onde o servidor 
prestou concurso para o cargo 
de Secretário e é efetivamente 
Secretário irá receber. São poucos 
mesmo atualmente na ativa.

Direção Sindijus-PR

PARABÉNS
No Paraná os trabalhadores do 
judiciário conquistaram 9,28% de 
reajuste. Pelo visto lá o Sindicato 
e a categoria andam juntos, na 
mesma sintonia, articulando 
e pensando estratégias e 
realizando mobilizações. Quem 
sabe nós poderíamos usar 
alguma ideia deles que deu 
certo para aplicar aqui no RS e 
conquistarmos a nossa reposição 
que já está há um ano tramitando 
no Parlamento. Precisamos de 
ação e atitude para derrubar o 
veto do governador.

Movimento Inovar do RS 

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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Regina Ferreira da Silva; Antonio Marcos Pacheco; Clóvis Menger; Da-
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Conselho Deliberativo – Adailtom Leite dos Santos; Aires Francis-
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calves; Osmar Lopes da Silva Filho; Paulo Paulino Rodrigues; Pierina 
Libera Demartini Silva; Raphael Affonso Carvalho de Souza; Roberto 

Toshio Ito; Rodrigo Stürmer; Rodrigo Alves Pereira; Rafael Rezende 
Araujo; Rogério Luiz Bogoni; Romualdo Alves Pontes; Rosana do Ro-
cio F. Diniz; Rui Artur de Aguiar; Samualdo Ferreira de Melo; Sandro 
Luiz da Silva; Sebastiana de Souza Oliveira; Sérgio Renato de Araújo 
Santos; Sergio Rodrigo de Jesus; Sidnei Barbieri; Sidney Prado Lima; 
Silvana Claudia Barreiro;  Taicir Ibrahim; Tiago Rassi Valicente; Vaner 
Galli; Vanessa Romero Donaire; Vitor Angelo Fontanari; Viviane Apa-
recida de Souza e Wilson Artemio Prieto Gomez.

Conselho Fiscal – Claudinei Maia Daniel; Fernando Guterres; Gizele 
Maria Pereira Kosciuk; José Abrahão da Silva Gonçalves de Medeiros; 
Paulo Darlan Oliveira e Giovani Morais dos Santos – suplente.
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Data-base é grande vitória da 
categoria

No dia 23 de junho, foi publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 9725, 
a Lei nº 18.812/2016, que reajus-

ta em 9,28% as tabelas de vencimentos dos 
cargos e das funções dos servidores dos 
Quadros de Pessoal do Poder Judiciário do 
Estado do Paraná e dos proventos de apo-
sentadoria dos serventuários do Foro Judi-
cial e Extrajudicial. 

Na Lei consta que o pagamento da infla-
ção de 2016 será retroativo a maio. Como 
não haverá tempo para ser incluído no sa-
lário deste mês, o Sindijus-PR entrou em 
contato com o Tribunal de Justiça (TJ) e 
solicitou que o reajuste seja pago imedia-
tamente em folha complementar com o 
retroativo de duas parcelas (maio e junho), 
uma vez que a reposição é referente a maio 
de 2015 e abril de 2016.

Importante mencionar que o índice dos 
9,28% ainda não estava garantido, e que as 
ações da Direção do Sindicato, em conjun-
to com a mobilização da categoria, foram 
decisivas para mais esta conquista.

Vivemos um momento de grande ins-
tabilidade econômica no país, 
em que apresentam-se grandes 
desafios e dilemas para toda a 
classe trabalhadora. Para os ser-
vidores públicos, a perspectiva 
também não é das melhores. As 
medidas propostas no Projeto 
de Lei Complementar (PLP) 
257/2016, irão prejudicar ainda 
mais os direitos do funcionalis-
mo público. Entre tais medidas 

está a possibilidade de aumento do descon-
to previdenciário, a ameaça de extinção das 
gratificações, quinquênios, anuênios e até da 
extinção das carreiras, passando pela privati-
zação de serviços essenciais.

No Estado do Paraná, o Governo Esta-
dual continua com sua política de ataque 
aos direitos dos servidores do Judiciário. A 
ideia do governo Beto Richa é reduzir o re-
passe ao TJ em cerca de R$ 230 milhões no 
próximo ano, o que acabaria por sucatear 
ainda mais o Judiciário Paranaense, que já 
se encontra numa situação de penúria.

Diante deste contexto extremamente 
adverso aos servidores públicos, o reajuste 
integral dos salários não é uma conquista 
que possa ser minimizada. O Paraná foi o 
primeiro Estado da Federação a conseguir 
o índice completo da inflação para todos os 
servidores do Poder Judiciário.

Esta conquista é, sem sombra de dúvidas, 
mais uma demonstração do compromisso e 
da seriedade da Direção do Sindijus-PR no 
trabalho realizado em prol de toda a catego-
ria. Juntos somos mais fortes! 

Atuação do Sindijus-PR foi decisiva para obtenção deste resultado
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Movimento Inovar do RS 

R$ 2.014 bilhões. Este é 
o orçamento previsto 
pelo Tribunal de Jus-

tiça do Paraná (TJ-PR) para 
2017. No entanto, a tática do 
governador Beto Richa, de 
diminuir o repasse mensal do 
duodécimo, pode levar o Judi-
ciário a um montante menor 
que os R$ 1.786 bilhão deste 
ano. Os números foram apre-
sentados no dia 14 de junho, 
na primeira reunião do Comi-
tê do Orçamento, criado após 
a Resolução 195 do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ).

Segundo informações de 
departamentos do TJ, o Tribu-
nal vem recebendo 20% me-
nos do que previsto pela Lei 
Orçamentária Anual e precisa 
adequar gastos com pessoal e 
custeio até o governo “norma-
lizar” o duodécimo.

“Com menos recursos, o 
Judiciário acaba operando 
numa realidade estagnada, 
sem a possibilidade de inves-
timentos, levando a uma re-
dução forçada no orçamento”, 
diz Antônio Marcos Pacheco, 
diretor do Sindijus-PR.

Mesmo com o crescimen-
to da arrecadação do Estado, 
após ajuste fiscal, com aumen-
to de impostos, o governo não 
mostra sinais de que pretende 
regularizar o repasse ao Tribu-
nal de Justiça. Pelo contrário.

Na proposta de orçamento 
para 2017, enviada por Beto 
Richa à Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep), há previsão 
de “redução oficial” dos repas-
ses ao Judiciário, com a retira-
da do Fundo de Participação 
dos Estados do montante a ser 
calculado. 

Repasses menores do Executivo podem 
reduzir orçamento do TJ em 2017

Negociação
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Departamento de 
Planejamento do 
Tribunal prevê déficit 
no Orçamento

No dia 28, em reunião da 
equipe de trabalho sobre 

paridade de vencimentos (Iso-
nomia), o Departamento de 
Planejamento (DPLAN) apre-
sentou um retrato da situação 
financeira do Tribunal de Justi-
ça (TJ). A análise prevê a conti-
nuidade do repasse menor que 
o duodécimo por parte do Go-
verno do Paraná, conforme da-
dos, no final do ano o déficit no 
orçamento será de 84 milhões.

Os representantes dos De-
partamentos Econômico e Fi-
nanceiro (DEF), do Planeja-
mento e do Funjus apontam 
que o Tribunal está em fase de 
recessão. Segundo eles, as des-
pesas estão aumentando e a re-
ceita em relação ao ano passado 
tem diminuído. O argumento da 
administração é de que o cená-
rio apresentado será ainda pior 
no futuro. Para o Sindijus-PR, a 
pergunta é: se há dificuldade fi-
nanceira, porque o Tribunal tem 
criado novas despesas?

Aos presentes, foi apresen-
tada uma tabela demonstran-
do a crise financeira pela qual 
passa a instituição. Porém, não 
foram apresentados todos os 
cálculos solicitados na reunião 
anterior. Ficou marcada esta 
reunião para após 30 dias, com 
o pretexto de que era o tempo 
necessário para realizar todos 
os cálculos, com a equiparação 
do vencimento dos ocupantes 
de cargos de nível médio e su-
perior do 1º Grau, em relação 
aos servidores do 2º Grau, bem 
como a simulação de incorpo-
ração imediata nos vencimen-
tos do 1º Grau ou em parcelas 
anuais. Contudo, mesmo as-

sim nada foi exibido a respei-
to. Também foi deliberado na 
reunião, acrescer à conta da 
paridade do nível superior as 
técnicas especializadas na In-
fância e Juventude.

Diante disso, os Departa-
mentos farão um estudo do im-
pacto orçamentário, com base 
nos termos da Lei Orçamentá-
ria vigente, de maneira que o 
projeto não fique paralisado.

Quanto ao impacto orça-
mentário, para surpresa dos 
presentes, foi alegado que o 
Departamento Econômico não 
possui autonomia para fazer 
este estudo, que é competência 
exclusiva do presidente do TJ. 
Sendo que na reunião anterior, 
questionada sobre a ausência 
de estudo de impacto, con-
forme solicitado em ofício, a 
diretora do DPLAN havia in-
formado que não poderia ser 
feito o estudo naquele momen-
to, mas que nesta reunião seria 
apresentado.

A direção do Sindijus-PR, 
ciente da situação financeira 
do Tribunal, que não é tão defi-
citária como prevê a Adminis-
tração, acredita que se não há 
recursos financeiros para Iso-
nomia, não há para nenhum 
outro gasto. “O tratamento de 
priorização do primeiro grau 
de jurisdição determinado pelo 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), deve ser a prioridade do 
Tribunal. Até quando nós, ser-
vidores, teremos que pagar o 
preço de um quadro de pessoal 
desigual e todo remendado?”, 
destaca Daieniffer Cherini Lo-
pes, secretaria geral do Sindi-
jus-PR. 

Gustavo Henrique Vidal

A principal questão apresentada é quanto à divisão do orçamento para o 
primeiro e o segundo grau que ainda é bem precária

Diretores do Sindijus-PR acompanharam a Comissão

O Comitê do Orçamento está previsto na Resolu-
ção 195 do CNJ, com a mesma composição do Co-
mitê Gestor regional. As informações foram anali-
sadas superficialmente. Os documentos utilizados 
pelos departamentos do TJ serão encaminhados 
ao Comitê Gestor, momento em que poderá ser 
feita uma análise profunda e definidos os cami-
nhos a serem trilhados.
Ao final da reunião, o desembargador Luiz Car-
los Xavier, destacado para comandar o grupo, 
lembrou que caberá ao Presidente aplicar as re-
comendações. “A administração é quem decide. 
Cabe a este comitê fazer as avaliações e indica-
ções”, afirmou o desembargador.
Diante dos dados apresentados, vários questiona-
mentos surgiram e ficou definido que os depar-
tamentos fornecerão os dados solicitados para o 
Comitê Gestor. A principal questão é quanto à di-

visão do orçamento entre o primeiro e o segundo 
grau. O importante é que essa divisão seja propor-
cional, pois é natural que o primeiro grau use uma 
parte maior do orçamento, no entanto precisa ser 
analisado o quanto maior deve ser essa porção. “É 
certo para os servidores que o orçamento destina-
do ao primeiro grau é insuficiente”, analisa Daieni-
ffer Cherini Lopes, secretária-geral do Sindijus-PR.
Para o Sindijus-PR não faz sentido o CNJ estabe-
lecer um comitê que passe a gerir o orçamento 
do Judiciário, se seus planos e metas não forem 
cumpridos. “As reuniões ampliadas com servido-
res e diretores dos departamentos são o melhor 
caminho para avaliar as aplicações dos recursos, e 
definir como melhor qualificá-los nos investimen-
tos. O comitê precisa ter voz decisiva na gestão 
do orçamento do TJ, sob risco de não cumprir sua 
função”, afirma Daieniffer.

Decisões do Comitê do Orçamento podem não ser cumpridas
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Categoria conquista o abono das faltas da greve

Pressão do Sindijus-PR foi decisiva 
para a conquista dos 9,28%

Publicada no dia 23, a Lei 
nº 18.812/2016 reajus-
ta em 9,28% as tabelas 

de vencimentos dos cargos e 
das funções dos servidores dos 
Quadros de Pessoal do Poder 
Judiciário do Estado do Paraná 
e dos proventos de aposentado-
ria e pensões dos serventuários 
do Foro Judicial e Extrajudicial.

Num momento de crise 
econômica, só um Sindicato 
forte e comprometido é capaz 
de conquistar o reajuste inte-
gral da data base. O Sindijus-
-PR foi o primeiro Sindicato 
de Servidores da Justiça do 
Brasil a conquistar a reposição 
da inflação. Confira abaixo al-
gumas das ações do Sindicato 
para a conquista do reajuste:

Site novo inaugura nova era na comunicação do Sindijus-PR

Vivemos um momento mar-
cante para os servidores do 

Judiciário. Mas, não é só porque 
o Sindijus-PR está lançando o 
novo site com um layout moder-
no, mais amigável, mais orgâni-
co, responsivo – adaptando-se a 

smartphones e tablets – ou por 
oferecer maior instantaneidade 
nas informações e acessibilidade 
às redes sociais. 

Nem tampouco, por ses-
sões que abrangem ativos, 
aposentados e pensionistas ou 

por espaços importantes para 
saúde, coletivos regionais, lu-
tas, pauta de reivindicações.

Mas, acima de tudo, este 
momento é importante, por-
que estamos dando o primeiro 
passo de uma revolução na co-

municação do Sindijus-PR que, 
além de facilitar o acesso e apro-
ximar o Sindicato da categoria, 
irá criar canais de participação 
e consulta, democratizando e 
fortalecendo o nosso Sindicato.

Afinal, todos nós sabemos 

que Juntos Somos Mais Fortes. 
E vem aí: área restrita no site, 
só para sindicalizados, com 
diversos serviços exclusivos, 
mais o APP para smartpho-
nes e tablets que irá colocar o 
Sindijus-PR na sua mão. 

Renovação

02 DE MAIO
Sindijus-PR defende manuten-
ção do repasse ao Judiciário e 
investimentos nas comarcas: 
O Sindijus-PR apresentou aos 

Diversos serviços exclusivos, e o APP para smartphones e tablets que vai colocar o Sindicato na sua mão

deputados estaduais o entendi-
mento dos servidores do Tri-
bunal de Justiça (TJ) quanto ao 
possível corte no orçamento do 
Judiciário, de mais de 200 mi-
lhões de reais. A redução consta 
na Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO) enviada à Assembleia 
Legislativa (Alep) pelo governa-
dor Beto Richa, e que começa a 
tramitar na Casa de Leis.

10 DE MAIO
Protocolado pedido do reajus-
te dos servidores: O Sindijus-
-PR protocolou no Tribunal 
de Justiça (TJ), pedido admi-
nistrativo solicitando o envio 
de Projeto de Lei à Assembleia 
Legislativa prevendo a im-
plantação do reajuste de 9,28% 
às tabelas de vencimentos dos 
servidores, por meio do núme-
ro 25225-87.2016.8.16.6000.

11 DE MAIO
Sindijus-PR abre negociação 

do reajuste com TJ: Após pro-
tocolar o pedido para implan-
tação do reajuste de 9,28% 
para todos os servidores, o 
Sindijus-PR se reuniu com o 
1º vice-presidente do Tribu-
nal de Justiça (TJ), desembar-
gador Renato Braga Bettega, 
para iniciar a negociação da 
reposição da categoria. Bette-
ga foi destacado pelo TJ como 
intermediador das negocia-
ções com governo e servidores

20 DE MAIO
Ato e seminário sobre Isono-
mia reforçam a luta pela igual-
dade: Mais de 80 servidores de 
diversas regiões do estado par-
ticiparam de duas atividades 
promovidas pelo Sindijus-PR. 
Primeiro, a mobilização Juntos 
pela Isonomia, em frente ao 
Tribunal de Justiça, reuniu ser-
vidores pela igualdade de tra-
tamento no Judiciário. Depois 
os servidores participaram do 

Seminário da Isonomia, onde 
foram avaliadas a Resolução 
219 do CNJ e o orçamento do 
estado, que vem repassando 
recursos à menor ao Tribunal. 
O ato também foi em reforço à 
aprovação da data base.

08 DE JUNHO
Sindijus-PR intensifica mobili-
zação antes da votação da LDO: 
A Direção do Sindijus-PR este-
ve em reunião na Assembleia 
Legislativa para defender os 
interesses da categoria no an-
damento da LDO para 2017. 
Em contato com a secretária da 
Comissão de Orçamento, Ana 
Beatriz Prado, o coordenador-
-geral, José Roberto, levou a 
preocupação dos servidores 
sobre a proposta do Executivo 
de alterar o orçamento do Judi-
ciário. A ideia do governo Beto 
Richa é reduzir o repasse ao TJ 
em cerca de R$ 230 milhões no 
próximo ano. 

AL - 6%, ainda em tramitação no TJ;
AP - 11% em janeiro de 2016 (junho 
de 2014 a dezembro de 2015);
AM - sem perspectiva;
BA - sem negociação, reposição em 
fevereiro de 3,5%;
CE - sem negociação;
ES - sem negociação;
GO - sem negociação;
MA - sem negociação desde 2014;
MS - sem negociação desde 2014;
MG - sem reposição desde maio de 
2014;
PA - em mobilização e sem perspec-
tiva, indicativo de greve;
RN - sem negociação;
RS - em negociação, mas sem defi-
nição;
RO - 8,2% em maio;
RR - sem negociação;
SC - em negociação com o TJ;
SE - aprovado o percentual de 6,5% 
em maio;
TO - em negociação com o TJ;
PE - reposição de 5,5% em junho;
SP - sem negociação ou previsão.

Fonte: Fenajud e entidades estaduais.

QUADRO DAS 
NEGOCIAÇÕES DE 

DATA-BASE POR 
ESTADO
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“Preparar para o mau tempo” é o tema do XI 
Conseju

OSindijus-PR irá re-
alizar o XI Conseju 
- Congresso dos Ser-

vidores do Poder Judiciário 
do Paraná. O evento será re-
alizado nos dias 22, 23 e 24 de 
julho, na cidade de Cianorte 
(região noroeste do Estado), 
no Crystal Residence Hotel 
(localizado na Rua da Cons-
tituição nº 289).

O tema central está focado 
no debate “Preparar para o 
mau tempo”. Com os pés na 
realidade mais próxima do 1º 
grau e com os olhos no mun-
do, o XI Conseju propõe criar 
espaços para analisar as ques-
tões específicas do cotidiano 
vividas nos locais de trabalho, 
que são ignoradas pelo Tribu-
nal de Justiça (TJ).

O Congresso é o momento 
e a instância mais importante 
na vida da Entidade, nele se 
debatem temas de interesses 

Justiça

Após inúmeras negocia-
ções do Sindijus-PR com 

a administração do Tribunal 

de Justiça (TJ), servidores do 
Poder Judiciário do Paraná 
alcançaram importante con-

Categoria conquista o abono das faltas da greve

que Juntos Somos Mais Fortes. 
E vem aí: área restrita no site, 
só para sindicalizados, com 
diversos serviços exclusivos, 
mais o APP para smartpho-
nes e tablets que irá colocar o 
Sindijus-PR na sua mão. 

quista: o Tribunal atendeu à 
reivindicação e, conforme a 
Ata divulgada pela Comissão, 
abonou as faltas dos servido-
res que aderiram à greve.

O Sindijus-PR parabeniza 
a todos os valorosos colegas 
de luta, que paralisaram suas 
atividades em defesa das rei-
vindicações da categoria. Para 
o coordenador-geral, José 
Roberto Pereira, defendemos 

o direito à greve, pois é uma 
conquista da classe trabalha-
dora, e por muitas vezes é o 
único recurso a ser utilizado.

“Vivemos um momento 
de retomada das mobilizações 
da luta dos servidores por me-
lhores condições de trabalho, 
e pelos nossos direitos. Ban-
deiras e conquistas têm sido 
alvo de ataque, vencemos mais 
uma batalha, mas devemos 

continuar unidos para enfren-
tar as demais”, ressaltou.

Importante enfatizar que 
todos os direitos dos servido-
res do Judiciário Paranaense 
(progressões, licenças, entre 
outros) serão restabelecidos. 
O Departamento de Recur-
sos Humanos (RH) informou 
que já está de posse da lista de 
progressões sobrestadas, para 
atualização. 

Diversos serviços 
exclusivos, e o APP 
para smartphones 
e tablets que vai 
colocar o Sindicato 
na sua mão

gerais, como a conjuntura po-
lítica, do judiciário e também, 
como é o caso deste Conseju, 
as alterações estatutárias pro-
postas para melhor organizar 
e ordenar os trabalhos do Sin-
dicato.

Este XI Conseju terá como 
temas de debate: O Sucatea-
mento do Serviço Público – 
As Ameaças da Terceirização 
e da Precarização da Justiça; 
Plano de Cargos, Carreira e 
Salário – Ferramenta para o 
Fortalecimento da Categoria; 
A Democratização do Siste-
ma Judiciário – A Justiça a 
Serviço de todos; e Alteração 
Estatutária.“Como podem 
ver, as questões levantadas e 
discutidas são de importância 
vital para o conjunto dos ser-
vidores do Judiciário estadu-
al”, destaca o coordenador-
-geral, José Roberto.

A participação efetiva de 
todos através da presença, de 
representações e da leitura dos 
materiais base, são importan-
tes para que a vida do Sindi-
jus-PR seja acompanhada e 
tenha o seu fortalecimento.

INSCRIÇÕES
Os interessados em partici-

par do XI Conseju deverão 
preencher a “Ficha de Ins-
crição” (que se encontra na 
sessão de documentos gerais 
no site) e enviar para a Se-
cretaria do Sindijus-PR, fun-
cionária Jennifer através do 
e-mail jennifer@sindijuspr.
org.br.

CREDENCIAMENTO
O credenciamento será re-
alizado no dia 22 de julho, 
sexta-feira, das 8h30 até às 
13 horas, no local da realiza-
ção do XI Conseju, na cidade 
de Cianorte.

ENCARTE
As teses do XI Conseju estão 
em um encarte localizado 
junto a este jornal.

PROGRAMAÇÃO

Sexta-Feira (22/07)
8h30 – Credenciamento;
9h00 – Abertura e Mesa: 
Conjuntura;
10h00 – Mesa: Sucateamento 
do Serviço Público Precari-
zação e Terceirização;
14h00 – Mesa: A Democrati-
zação do Judiciário;
16h00 – Mesa: Plano de Car-

reira e Isonomia.

Sábado (23/07)
9h00 – Trabalho em Grupo 
para discussão e encami-
nhamento das propostas de 
Tese;
16h30 – Plenária Final para 
apresentação, discussão e 
aprovação das propostas e 
emendas as Teses apresen-
tadas e encerramento do XI 
Congresso Estadual do Judi-
ciário Paranaense.

Domingo (24/07)
9h00 – Assembleia Geral. 

AL - 6%, ainda em tramitação no TJ;
AP - 11% em janeiro de 2016 (junho 
de 2014 a dezembro de 2015);
AM - sem perspectiva;
BA - sem negociação, reposição em 
fevereiro de 3,5%;
CE - sem negociação;
ES - sem negociação;
GO - sem negociação;
MA - sem negociação desde 2014;
MS - sem negociação desde 2014;
MG - sem reposição desde maio de 
2014;
PA - em mobilização e sem perspec-
tiva, indicativo de greve;
RN - sem negociação;
RS - em negociação, mas sem defi-
nição;
RO - 8,2% em maio;
RR - sem negociação;
SC - em negociação com o TJ;
SE - aprovado o percentual de 6,5% 
em maio;
TO - em negociação com o TJ;
PE - reposição de 5,5% em junho;
SP - sem negociação ou previsão.

Fonte: Fenajud e entidades estaduais.

QUADRO DAS 
NEGOCIAÇÕES DE 

DATA-BASE POR 
ESTADO
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Seminário do Sindijus-PR 
detalha medidas do PLP 257

Judiciário

Em audiência no CNJ, Sindijus-PR discute a 
Resolução 219

OSindijus-PR e sua as-
sessoria jurídica par-
ticiparam no dia 10 

de junho, em Brasília, de reu-
nião com o conselheiro Bru-
no Ronchetti do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), 
sobre a aplicação da Resolu-
ção 219/2016 no Tribunal de 
Justiça do Paraná (TJ-PR). 
Acompanharam a audiência, 
também, representantes da 
Anjud, Assejur e Assejus.

O conselheiro, indagado 
sobre o artigo 22 da Resolu-
ção, que trata da igualdade 
de carreiras entre o primeiro 
e segundo graus, respondeu 
que o artigo é de clara inter-

pretação e que o TJ tem 180 
dias para encaminhar projeto 
de lei à Assembleia Legislati-
va do Paraná (Alep). 

Ronchetti disse ainda que a 
função essencial da Resolução 
é equalizar a relação de pesso-
al entre 1º e 2º graus de juris-
dição. A surpresa foi a postu-
ra da Assejur e Assejus, em 
defesa do Tribunal, apontan-
do a manutenção de remune-
ração diferenciada para car-
gos com especificidades, da 
falta de orçamento e outras 
dificuldades para implantar a 
Isonomia entre servidores do 
Poder Judiciário paranaense.

Para o Sindijus-PR, ficou 

Função essencial do documento é equalizar a relação de pessoal entre 1º e 2º graus de jurisdição

Arquivo CNJ

claro que as duas associações 
vieram para defender a políti-
ca do Tribunal e a manuten-
ção da estruturação remune-
ratória desigual.

Até mesmo o próprio con-
selheiro se disse surpreso, 
quando um membro da As-
sejus mencionou estar traba-
lhando na elaboração de um 
projeto de Lei que cumpra o 
propósito da Resolução, uma 
vez que a cúpula do TJ lhe 
teria afirmado que não seria 
possível o cumprimento de 
tal resolução por falta de or-
çamento.

Quando questionado 
sobre eventual descumpri-
mento dos prazos e demais 
providências da Resolução, 
Ronchetti destacou que se 
essa situação se concretizar, 
deve ser denunciada ao Con-
selho para instauração de 
Cumpridec - Cumprimento 
de Decisão do CNJ.

O Sindicato está ainda 
mais convencido de que é ne-
cessário dar cumprimento ao 
artigo 22 da Resolução, unifi-
cando as carreiras. Em 2014, 
em pedido de providências 
do Sindijus-PR, o CNJ já re-

comendou ao TJ que unifi-
casse as tabelas nos termos da 
Lei 11416/2006. Esta lei trata 
da carreira dos servidores do 
Poder Judiciário Federal, que 
é unificada.

O Sindijus-PR continua-
rá trabalhando na revisão da 
situação remuneratória dos 
servidores para estabelecer a 
Isonomia, e na construção de 
uma tabela e carreira única 
no Judiciário do Paraná.

Na reunião, o Sindicato 
protocolou documento com 
relatos da situação do Tribu-
nal e vários questionamentos. 
O documento será encami-
nhado ao Comitê Gestor Na-
cional para análise e provi-
dências. A defesa da carreira 
única é uma luta de todos os 
servidores.

O Sindijus-PR lamenta, 
no entanto, a proibição do 
conselheiro à entrada de re-
presentantes da Fenajud e  do 
Sindicato dos Servidores do 
Judiciário de Alagoas na au-
diência, que acompanhavam 
a direção do Sindicato, de-
monstrando uma postura au-
toritária e desrespeitosa com 
as entidades de classe.

CONFIRA DO QUE SE 
TRATA O ARTIGO 22
Art. 22. As carreiras dos servi-
dores de cada Tribunal de Jus-
tiça devem ser únicas, sem dis-
tinção entre cargos efetivos, 
cargos em comissão e funções 
de confiança de primeiro e de 
segundo graus.

§ 1º Os tribunais em que a 
lei local confira a distinção pre-
vista no caput devem encami-
nhar projeto de lei, no prazo de 
180 (cento e oitenta) dias, com 
vistas à unificação das carreiras.

§ 2º A hipótese prevista no 
parágrafo anterior não obsta 
a alocação provisória de ser-
vidores, cargos em comissão 
e funções de confiança nas 
unidades de primeiro e de 
segundo graus, na forma pre-
vista nesta Resolução, a fim 
de atender o interesse público 
representado pela necessidade 
excepcional dos serviços ju-
diciários, até a aprovação do 
mencionado projeto de lei.

§ 3º Na hipótese deste ar-
tigo, os tribunais devem ela-
borar estudos com vistas à 
eventual redistribuição de car-
gos entre primeiro e segundo 
graus. 

Sindijus-PR solicita reunião com 
Comitê Gestor para tratar da 
Resolução 219

PROTOCOLO

No dia 24 de junho, foi 
protocolado no Tribunal 

de Justiça do Paraná (TJ-PR) 
pedido que solicita o agen-
damento de uma reunião do 
Comitê Gestor Regional, para 
tratar sobre a Resolução 219 

do CNJ e repassar o resultado 
da audiência.

“Solicita-se urgência nes-
te agendamento ante o curto 
prazo para debatê-la. Ressal-
tamos que na data pretende-
mos apresentar apontamentos 

quanto ao seu conteúdo, as-
sim, se for possível, solicita-
mos o dia 08 de Julho de 2016 
para a reunião”, afirma o texto 
do pedido que foi registrado 
com o número do SEI 32173-
45.2016.8.16.6000. 

O Sindijus-PR está recebendo dos servidores dezenas de abai-
xo-assinados, em apoio à campanha pela igualdade de trata-
mento - Isonomia no Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR).
A ação é mais uma forma de mobilização dos servidores e foi 
definida no Seminário Estadual realizado no dia 13 de junho, 
em Curitiba.
As comarcas que ainda não assinaram, devem encaminhar ao 
Sindijus-PR o documento para reforçar a luta pela Isonomia 
em todo o Estado.
O Sindicato reunirá todos os abaixos-assinados e enviará ao 
Tribunal.
Os documentos podem ser baixados pelo site do Sindicato.

Sindijus-PR recebe abaixo 
assinado em apoio à Isonomia
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Seminário do Sindijus-PR 
detalha medidas do PLP 257

RADAR

 REGULAMENTAÇÃO DA LEI 
18.747/2016

O procedimento da regulamentação da Lei 18.747/2016, 
que permite a conversão em pecúnia da licença especial 
não usufruída no momento da aposentadoria, SEI 
25391-22.2016.8.16.6000, encontra-se atualmente 
no Departamento de Planejamento. A Lei garante o 
princípio da vedação ao enriquecimento sem causa da 
administração, matéria já reconhecida pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF) na ARE 721001. O pagamento 
das licenças especiais não gozadas é uma reivindicação 
histórica dos servidores do Poder Judiciário paranaense.
O Sindicato continuará a acompanhar o procedimento da 
regulamentação, e tão logo se saiba de novas informações 
haverá divulgação no site. Na solicitação, o Sindijus-PR 
ressalta a importância da regulamentação que garante 
o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa 
da Administração e o reconhecimento  ao direitos dos 
servidores. 

 GRATIFICAÇÃO DE ESCRIVÃO E 
DE SECRETÁRIO DOS JUIZADOS 
ESPECIAIS É PAGA

O Tribunal de Justiça (TJ) creditou no dia 28 o salário de 
junho dos servidores. O Sindijus-PR obteve a informação 
com o Departamento Econômico, de que a gratificação de 
encargo de chefia de Escrivão e de Secretário dos Juizados 
Especiais do Foro Judicial, foi paga junto com o salário.
Essa luta se arrasta desde 2009, logo após a aprovação 
da Lei 16023/08 – com a criação das antigas direções 
de secretarias, atuais chefias, houve o pagamento da 
gratificação apenas para os novos servidores, gerando uma 
nova distorção nos vencimentos. Para o Sindijus-PR, esta é 
mais uma vitória dos servidores na busca da conquista de 
suas reivindicações. “Vencemos uma batalha, mas a nossa 
luta continua pela isonomia e por melhores condições de 
trabalho”, enfatiza José Roberto.

 PAUTA DE TÉCNICOS DE 
INFORMÁTICA 

A direção e o advogado do Sindijus-PR, Ludimar Rafanhim, 
conversaram com servidores do Departamento de 
Informática do Tribunal de Justiça (TJ) para discutir 
questões referentes às atividades dos profissionais. A ideia 
deste encontro foi apontar os problemas enfrentados 
pelos trabalhadores e formar uma pauta unificada para 
ser apresentada ao TJ. Finalizando, foi deliberado que 
a assessoria jurídica irá elaborar os seguintes pedidos: 
Revisão do Reenquadramento, Lei 16748/10; Adicional pela 
especificação do cargo;Regulamentação do Sobre Aviso; e 
Pagamento das horas Extras. O diretor do Sindijus-PR, David 
Machado, ressaltou a importância do papel do Sindicato 
e sobre o que os servidores podem fazer para contribuir 
com tal missão. “Precisamos da unidade da categoria, não 
uma divisão por cargos e setores. Temos que lutar pelo 
tratamento isonômico e corrigir de forma urgente o conflito 
gerado por tais distorções”, destacou.

Para ampliar o deba-
te e intensificar a luta 
dos servidores estadu-

ais, o Sindijus-PR realizou 
no dia 10 de junho, o Semi-
nário Contra o PLP 257. A 
atividade, que aconteceu em 
Curitiba, reuniu servidores 
do judiciário e representantes 

de sindicatos de outras cate-
gorias do estado.

Convidado a detalhar as 
medidas propostas pelo pro-
jeto, o analista do Departa-
mento Intersindical de As-
sessoria Parlamentar (Diap), 
Antonio Queiroz, apontou o 
enfrentamento como decisivo 

Em audiência no CNJ, Sindijus-PR discute a 
Resolução 219

Atividade reuniu servidores e representantes de outras categorias do estado

Gustavo Henrique Vidal

OSindijus-PR participou no 
dia 23 da primeira reunião 

de trabalho sobre a Articulação 
pela Democratização do Siste-
ma de Justiça. O espaço orga-
nizado pela Articulação Justiça 
e Direitos Humanos - JusDh e 
pelo Terra de Direitos contou 
com a participação de entida-
des ligadas ao tema, entre elas a 
APP-Sindicato, o Departamen-
to de Pós Graduação do Curso 
de Direito da UFPR, a Defenso-
ria Pública, entre outros.

A ideia dos organizadores 
e participantes é fazer o debate 
sobre o papel do sistema de jus-
tiça na atual conjuntura; iden-

tificar prioridades para a luta 
pela democratização do siste-
ma; mapear parceiros e planejar 
atividades, como pesquisas em 
mediação de conflitos, litigância 
estratégica e formação.

Para o Sindijus-PR a pauta 
é de extrema relevância. Pois 
o judiciário é na atualidade o 
mais hermético dos poderes e 
as ações que busquem torná-lo 
transparente e democrático be-
neficiarão toda a sociedade.

ENCAMINHAMENTOS
1- iniciar um inventário da Jus-
tiça paranaense, seus atores e 
posicionamentos nas demandas 

ligadas aos movimentos sociais;
2- fomentar e participar de 
eventos que tenham como ob-
jetivo debater o papel do judici-
ário e a sua democratização;
3- acompanhar o processo 
eleitoral no Tribunal de Justi-
ça (TJ) e propor aos candida-
tos a pauta dos direitos huma-
nos para debate;
4- organizar novos encon-
tros para o aprofundamento 
do tema. No período da noite, 
houve o lançamento do terceiro 
volume da série Justiça e Direi-
tos Humanos - Olhar crítico so-
bre o judiciário em 2015 - orga-
nizado pelo Terra de Direitos. 

Sindijus-PR na Articulação da Justiça 
e Direitos Humanos

FORMAÇÃO

CONFIRA DO QUE SE 
TRATA O ARTIGO 22
Art. 22. As carreiras dos servi-
dores de cada Tribunal de Jus-
tiça devem ser únicas, sem dis-
tinção entre cargos efetivos, 
cargos em comissão e funções 
de confiança de primeiro e de 
segundo graus.

§ 1º Os tribunais em que a 
lei local confira a distinção pre-
vista no caput devem encami-
nhar projeto de lei, no prazo de 
180 (cento e oitenta) dias, com 
vistas à unificação das carreiras.

§ 2º A hipótese prevista no 
parágrafo anterior não obsta 
a alocação provisória de ser-
vidores, cargos em comissão 
e funções de confiança nas 
unidades de primeiro e de 
segundo graus, na forma pre-
vista nesta Resolução, a fim 
de atender o interesse público 
representado pela necessidade 
excepcional dos serviços ju-
diciários, até a aprovação do 
mencionado projeto de lei.

§ 3º Na hipótese deste ar-
tigo, os tribunais devem ela-
borar estudos com vistas à 
eventual redistribuição de car-
gos entre primeiro e segundo 
graus. 

Assessor do Diap apontou o enfrentamento como decisivo para 
que os retrocessos não avancem no Congresso 

para que os retrocessos não 
avancem no Congresso.

“Com um parlamento 
conservador como o que te-
mos hoje, servidores de todas 
as categorias precisam, ur-
gentemente, discutir ações de 
pressão a parlamentares para 
evitar que a proposta cami-
nhe com liberdade”, destacou 
Queiroz.

O 2º secretário de Finanças 
da Fenajud, Ednaldo Martins 
Silva Oliveira, e representan-
tes do Sindicato dos Servi-
dores do Poder Judiciário de 
Santa Catarina, também par-
ticiparam da atividade. Ed-
naldo destacou que a Federa-
ção tem feito o mesmo debate 
em outros estados para orien-
tar servidores para os perigos 
do PLP 257. “Todos precisam 
estar atentos ao andamen-
to do projeto. Não podemos 
perder direitos consolidados 
para medidas econômicas do 
governo”, afirmou. 
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Móveis pelos 
corredores do 
prédio, cartó-

rios sem janelas, salas im-
provisadas, espaço aper-
tado, barulho e poeira em 
grande quantidade. Tra-
balhar no Fórum de Foz 
do Iguaçu nos últimos 
meses tem sido por “amor 
à causa”, revelou um ser-
vidor da tríplice fronteira.

Impedidos de recla-
mar das péssimas condi-
ções de trabalho durante 
a obra, os servidores têm 
enfrentado um verda-
deiro caos no trabalho. Um 
dos problemas é a falta de es-
paço. Servidores se amontoam 
em salas pequenas que não fo-
ram construídas para abrigar 
cartórios e secretarias.

No mês passado, diretores 
do Sindijus-PR visitaram as 
instalações e confirmaram as 
denúncias. “É impossível de 
trabalhar com o local comple-
tamente inadequado. Os ser-
vidores estão fazendo esforço 

Reforma no Fórum de Foz do Iguaçu 
gera transtornos para servidores

AGENDABarulho, falta de 
acomodações 
e poeira são os 
piores problemas 
enfrentados 

 06 DE JULHO
Reunião da Fenajud em 
Brasília

 08 DE JULHO
Reunião do Comitê 
Gestor com a Fenajud

 12 DE JULHO
Audiência no Ministério 
Público do Trabalho - 
condições Fórum Criminal 
Santa Cândida

 11 DE JULHO
Termina o processo de 
eleição dos Delegados 
para o XI Conseju

 14 DE JULHO
Seminário no Paraguai

 22 DE JULHO
XI Conseju - Atividade 
acontece em Cianorte nos 
dias 22, 23 e 24

 10 DE AGOSTO
Encerramento do prazo 
para a execução dos 
valores da Ação do IPE 

 02 DE SETEMBRO
Encontros dos Oficiais em 
Guarapuava

imenso para atender à popu-
lação”, afirma o diretor David 
Machado.

Segundo David, as maiores 
reclamações são do barulho, 
poeira, insalubridade e pe-
queno espaço para abrigar os 
servidores. “É ensurdecedor 
em alguns momentos do dia. 
E quando a gente pede pra 
parar, o responsável solicita 
o nome do servidor para co-
municar ao Tribunal”. Outro 
problema apontado é “o aditi-

vo no contrato para adicionar 
dias a mais na obra”, reclama 
uma servidora.

Os servidores reconhecem 
as melhorias que a obra propor-
cionará futuramente. Segundo 
eles, o que está em discussão 
não é a obra, mas “a decisão de 
fazê-la da forma como está sen-
do feita, ou seja, os servidores, 
como o público, estão sofrendo 
as consequências do mau pla-
nejamento da execução. Isso 
sem contar com os problemas 

respiratórios, o estresse e 
a desconcentração causa-
da pelo barulho.

“O ser humano foi 
colocado em segundo 
plano”, reclamam.

O Tribunal deveria 
ter relocado as instala-
ções que mais sofrem 
as consequências da re-
forma, para local com-
patível com o exercício 
das atividades. Por fim, 
outra preocupação da 
categoria é que diversos 
móveis foram despa-
chados para Curitiba, 
porque não havia local 
para armazenar durante 
a obra. A dúvida é se esse 
mobiliário será reposto.

Ao custo de 20 mi-
lhões de reais, as obras 
não devem terminar tão 
cedo no Fórum. A pri-

meira parte das reformas tem 
previsão de encerramento em 
setembro, para depois iniciar 
as obras nos outros dois blo-
cos. A previsão é de que todas 
as reformas se encerrem em 
fevereiro de 2017.

O Sindijus-PR está levan-
do os referidos problemas à 
Administração do Tribunal, 
a fim de buscar a solução das 
dificuldades o mais rápido 
possível. 


