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Tese 1

Juntos Somos Mais Fortes

Assina esta tese a Direção do
Sindijus-PR

Construir uma Tese a ser apreciada
por um coletivo, em qualquer momento,
por si já é um grande desafio. Apresentar
essa mesma Tese ao XI Conseju-PR num
momento histórico como o que estamos
vivendo, é sem dúvida um desafio muito
maior. Primeiro porque os fatos passados,
por mais que apontassem dificuldades de
percurso para os trabalhadores dos setores público e privado, não sinalizavam,
pelo menos para a maioria, para um cenário político tão ameaçador quanto este
que estamos vivendo.
No cenário internacional temos um
retrocesso dos movimentos emancipatórios em diversos países, com uma
conseqüente ascensão da direita e dos
movimentos de ódio a estrangeiros e
imigrantes. Os trabalhadores continuam,
como há décadas, lutando para manter as
conquistas advindas dos anos de ouro da
social-democracia e do Estado de bem-estar social Keynesiano, o qual atribui a
este mesmo Estado, o direito e o dever de
conceder benefícios sociais que garantam
à população um padrão mínimo de vida.
Este padrão de vida estabelece a criação
do salário mínimo, do seguro-desemprego, da redução da jornada de trabalho e a
assistência médica gratuita.
A crise do capitalismo continua e se
agrava a cada dia, e seus reflexos se tornam
cada vez mais drásticos nos países periféricos. Os conflitos bélicos, financiados pelas
grandes potências, geram uma multidão
de exilados que busca o continente europeu como refúgio. Esse quadro demonstra
que, um regime que possui mais náufrago
que navegantes não pode dar certo e não
pode perdurar na história da humanidade.
A crise econômica (2008), que não deve
ser confundida com as perturbações cíclicas
do sistema provocadas pela superprodução, vem acelerando o processo de centralização e globalização do capital, traduzido
principalmente pela onda de aquisições,
incorporações e mega-fusões de empresas.
Como resultado, seus efeitos têm maior repercussão mundial, assim como as políticas
propostas ou impostas como “solução” pelas classes que detém os interesses do capital.
O Cenário atual está caracterizado
pelo avanço da globalização econômica,
financeira e comercial defendida por organismos internacionais como o Fundo
Monetário Internacional - FMI, Banco
Interamericano de Desenvolvimento -

BID, Banco Mundial -BIRD, Organização Mundial de Comércio - OMC, entre
outras, com base na ideologia neoliberal,
ou seja, do Estado mínimo. Trata-se de
um processo em curso, comandado pelas
grandes corporações transnacionais que
procuram abrir mercados novos para sua
produção e, ao mesmo tempo, recuperar
taxas de lucro, reduzindo seus custos pelo
aumento da exploração da “mais-valia”, via
redução de salários, aumento da jornada e
eliminação de direitos trabalhistas. Desta
forma, atacando frontalmente as conquistas sindicais e trabalhistas obtidas na “era
de ouro” do sistema, e desmantelando o
chamado Estado de bem-estar social.
A globalização tem representado o aumento do desemprego, a precarização dos
contratos de trabalho, a informalidade e os
crescentes ataques aos direitos de organização sindical.
O neoliberalismo, que vem sendo aplicado desde a década de 1980 como uma
resposta da burguesia ao panorama crítico
na acumulação de capital, adquiriu ares de
modernidade e verdade absoluta. Seu objetivo é basicamente elevar as taxas de lucro
das empresas, revertendo a queda observada nas últimas décadas.
Em tese, o aumento dos lucros resultaria
na recomposição dos níveis de investimento e viabilizaria a inauguração de um novo
padrão de acumulação, bem como de uma
fase de crescimento econômico capitalista,
o que na prática não vem ocorrendo, como
era de se esperar.
O ritmo e a natureza da inserção das
economias nacionais à globalização são
diferenciados, e dependem em grande medida de opções políticas dos governos e da
correlação de forças entre os setores populares e os defensores do modelo.
Os sindicatos podem influir diretamente no processo: as greves e mobilizações recentes na Europa, Ásia e América
Latina revelam que os sindicatos reagem e
buscam alternativas para a maneira excludente da globalização do capital.
Essas lutas ainda se ressentem da ausência de um projeto alternativo, capaz de
se contrapor ao neoliberalismo. E, para superá-lo, precisamos do protagonismo dos
movimentos sociais, dos partidos que historicamente defendem a classe trabalhadora e da eliminação das fronteiras formais,
bem como do fortalecimento dos organismos regionais, como o Mercado Comum
do Sul - Mercosul, União de Nações Sul-Americanas - Unasul e os Brics ou Banco dos Cinco Grandes, para que um novo
projeto se espalhe pelo mundo.

CONJUNTURA NACIONAL

Pensar na conjuntura nacional neste
momento é, sobretudo, constatar um dos
piores cenários para a classe trabalhadora.
Cenário que foi parcialmente interrompido no ano de 2000, e que agora volta,
amparado na composição do Congresso
Nacional e da maioria das Assembleias Legislativas. Apontando assim para um processo acelerado de desmonte das conquistas sociais e principalmente de direitos dos
trabalhadores. Exemplo disso, é que hoje
estão em pauta no Congresso, e em condições de serem votadas, mais de 5 dezenas
de projetos que direta e indiretamente, retiram direitos e desmontam o pouco das
políticas públicas voltadas à população. O
Departamento Intersindical de Assessoria
Parlamentar - Diap e o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos e Socioeconômico - Dieese já nos alertaram para
o conteúdo perverso de projetos como o
PLC-257/2016.
A Confederação Nacional da Indústria
- CNI, que desde 2014 elabora com outras
entidades expressivas do empresariado nacional uma suposta saída para o País denominada “Agenda Para o Brasil Sair da Crise”
(o qual expressa no programa “Uma ponte
para o futuro”) uma série de medidas que
passam por uma nova reforma previdenciária, privatização de serviços essenciais, regulamentação das terceirizações, reformulação
da legislação trabalhista, e também pela flexibilização do licenciamento ambiental.
Por outro lado, o atual governo na tentativa de enfrentar a pressão constante das
entidades patronais, do sistema financeiro e
da mídia, deixou de cumprir as pautas sociais defendidas em seu programa, que foi
vitorioso nas últimas eleições. Essa situação
aliada às investigações da operação lava jato
provocaram uma forte desestabilização política, enfraquecimento e isolamento do Governo no Congresso. Fato este que permitiu
o fortalecimento de grupos políticos e parte
do empresariado nacional e internacional
interessados em assumir o controle de setores e serviços que estão na mão do Estado. Como resultado deste cenário, temos o
agravamento da crise econômica, o aumento do desemprego e as ameaças as conquistas dos trabalhadores do campo e da cidade.
O conjunto desses acontecimentos motivou as mobilizações nas ruas contra o atual
governo. Devendo-se ainda considerar que
estes fatos possibilitam acelerar a tramitação
de diversos projetos de lei que retiram direitos
dos trabalhadores do setor público e privado.
A previsão da chegada rápida de um
mau tempo é certa, com a possibilidade de

instalação de um novo governo totalmente alinhado aos interesses do capital, do
grande empresariado nacional e de setores
entreguistas do Estado. Aliado a isso uma
ampla maioria na Câmara e no Senado,
apontam para uma fácil sustentação das
medidas temidas por todos e que já foram
mencionadas acima, fruto de um possível
governo que nunca passou pelo crivo das
urnas e se apresenta como solução para os
problemas nacionais.
A principal tarefa da sociedade brasileira
é construir um conceito de Estado que nós
queremos e precisamos. De um lado, temos
um modelo de Estado forte e protetor do
conjunto dos trabalhadores, com políticas
públicas que possam superar desigualdades
que vêm desde o descobrimento do Brasil
e, ao mesmo tempo, possibilitar que ele seja
fruto da construção coletiva desses atores
sociais. De outro, um modelo de Estado que
se preocupa prioritariamente em responder
ao mercado financeiro e especulativo, que
sequer é um mercado produtivo. Tal modelo tem como objetivo estratégico aumentar
potencialmente os seus lucros, concentrando poder político, a exemplo da composição
do Congresso Nacional, formada por bancadas corporativas e comprometidas apenas
com privilégios para a manutenção da concentração do capital.
Neste momento é de fundamental importância a resistência aos ataques a direitos conquistados, fortalecendo a unidade
dos movimentos sindicais e sociais para
que a partir daí possamos construir uma
pauta avançada e ampliada no próximo
período histórico.

CONJUNTURA ESTADUAL
E DO JUDICIÁRIO

No seu primeiro mandato, o governador Beto Richa (PSDB) promoveu o
endividamento do Estado em mais de 6
bilhões de reais. Esses números só ficaram públicos após o resultado eleitoral
de 2014. O calote eleitoral veio seguido de
ações contundentes de retirada de direitos
dos servidores públicos, aumento abusivo
de impostos e saque ao fundo de previdência. Como reação, uma massiva greve
foi deflagrada, inclusive pelo Judiciário do
Estado, que depois de 15 anos viu seus direitos ameaçados e se mobilizou, ficando
paralisado por 26 dias.
Apesar da resistência dos servidores
(materializada no dia 29 de abril), a Previdência foi reformada e, como consequência, os recursos financeiros foram subtraídos e incorporados ao caixa do Estado,
ajudando a sanear a dívida bilionária. Com
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uma base aliada na Assembleia Legislativa
ampliada, com cerca de 47 votos favoráveis, o governo procurou e procura de forma constante retirar direitos dos servidores
e enfraquecer as entidades sindicais.

- SINDIJUS NA CONJUNTURA
o DE 2015
s Mesmo diante de toda essa situação
adversa, o Sindijus-PR por meio de plane,jamento, mobilização e negociação, consquistou significativos avanços, dos quais
destacamos: 1. Garantia da data base da
categoria, 8,17% em maio de 2015; 2. Comissão para alteração do PAD (processo
sadministrativo e disciplinar); 3. Comissão
que restabeleceu o atendimento do SAS
às pensionistas; . Participação do sindicasto no Comitê Gestor; 5. Comissão da Isonomia; 6. Pagamento dos dias paralisados
durante a greve, mediante compensação;
s7. Criação dos coletivos regionais, espaços
spara deliberação e debates; e 8. Além de
lpelo menos duas (02) dezenas de reuniaões, assembleias e eventos de discussão
das questões funcionais.
e
r C0NJUNTURA E AVANÇOS
e EM 2016
- Neste ano, o Governo Estadual continua com sua política de ataque aos di-reitos dos servidores, a qual compreende projetos de alteração do desconto da
-mensalidade sindical, de reestruturação
sde carreira, de aumento de impostos e
-de tentativa de confisco dos recursos dos
fundos de outros Poderes. Tais projetos
-estão sendo trabalhados nos bastidores,
-para serem colocados em prática no momento oportuno. A crise internacional
aque atingiu o país, não teve grande reflexo
ana arrecadação do Estado do Paraná, que
oa superou às custas do aumento da carga
tributária, da apropriação dos recursos da
previdência e do ataque aos direitos dos
servidores.
Não obstante tal melhora na arreca-dação, o governador ainda foi somar esoforços junto aos demais representantes
6dos Executivos estaduais, para aprovar o
-PLP 257/2016 que está no Congresso. Sinal claro para um novo pacto federativo,
eaos moldes da Lei de Responsabilidade
Fiscal LRF 101/2000 que na época limitaova as despesas com pessoal e trazia outras
-amarras fiscais, que aumentava a possibielidade de retirada de direitos dos servidoores públicos, inclusive com a extinção de
-regimes jurídicos. Para piorar o cenário,
oo governo do Estado está afundado em
suspeitas de corrupção, e as investigações
recaem sobre a participação de parentes e
-amigos pessoais do governador.
- As denúncias apontam a extorsão de
-grandes somas por parte de uma quadri,lha que opera(va) na receita estadual, com
ma tarefa de suprir o caixa 2 da campanha

majoritária. Além das denúncias que estão sendo apuradas na Operação “Quadro
Negro”, que investiga desvio de verbas da
educação e merendas escolares. Quadro,
aliás, que não é apenas privilégio nosso,
o mesmo cenário se encontra no âmbito
federal, com uma diferença, as ações dos
órgãos federais são mais efetivas.
Para nós do Judiciário os problemas
não estão apenas no nosso “quintal”.
Além da falta de diálogo com a presidência do Tribunal e a morosidade na
tomada de decisões da administração sobre diversos pontos da pauta, há também
questões de infra-estrutura e condições
de trabalho. A constante redução dos repasses do duodécimo é outro fator que
contribui para comprometer a pauta de
reivindicação. Há anos não ocorria atraso
no pagamento dos salários.
A atual gestão do Tribunal ficará na
história do Judiciário como a primeira a
atrasar os salários, e a aceitar do executivo a
redução de repasses financeiros.
Não bastasse a crise financeira e a falta
de diálogo, o acirramento da relação política entre os poderes instituídos só fez aumentar o isolamento em que se encontra
a atual administração, interna e externamente. A reversão desse quadro é fundamental para a normalidade das relações, e
principalmente para o avanço na pauta de
reivindicações.
Neste sentido, a Direção do Sindijus
tem feito várias tratativas interna e externamente para garantira normalização dos
repasses do duodécimo: 1. Ajuizamento
de Mandado de Segurança no Supremo
Tribunal Federal (STF) para garantir os
salários dos servidores; e 2. Uso da tribuna da Assembleia Legislativa do Estado
(Alep-PR) para denunciar as condições
de trabalho e a necessidade de diálogo entre os poderes.

NOSSA CAMINHADA E
CONQUISTAS

Após a eleição de 2015, e nesses quase
dois anos de gestão, podemos afirmar que
a nossa caminhada tem sido responsável e
produtiva. Numa conjuntura em que na
grande maioria dos Estados, os servidores
do Judiciário têm lutado para manter as
conquistas, nós aqui no Paraná, com as
mobilizações, a greve deflagrada e as tratativas com os Órgãos dos poderes constituídos, conseguimos avançar na nossa pauta e
principalmente consolidar conquistas.

AVANÇOS EM 2016

1. Comissão da Isonomia, reforçada
pela campanha de mobilização aprovada
na última assembléia geral da categoria,
com contagem regressiva para a conclusão dos trabalhos;
2. Comitê Gestor com a participação
do Sindijus, priorizando o primeiro grau;

3. Abono das faltas da greve e restabelecimento dos direitos dos servidores participantes do movimento;
4. Conquista da data-base da categoria,
projeto já tramitando na Assembleia Legislativa do Estado (Alep);
5. Outros avanços, como: realização de
um Seminário Internacional que contribuiu para o intercâmbio jurídico-político
e cultural da Entidade com países do Mercosul, tratativas na Assembleia Legislativa
do Estado para proposição de emenda à
Constituição Estadual, concedendo o direito de voto aos servidores nas eleições
para a cúpula do TJPR, entre outros.

NOVOS DESAFIOS, NOVOS
TEMPOS

A nova etapa do sistema capitalista
desenvolveu uma racionalidade que condicionou e aprisionou em alguma medida
aspectos das relações humanas, alterando
substancialmente conceitos historicamente estabelecidos, como o do tempo, da velocidade, entre outros.
Com esta nova condição tecnológica,
ele, o sistema, teve que buscar os seus operadores e convencê-los de quem deveria
aparentemente controlar esta mudança.
Preliminarmente é necessário afirmar que
as novas tecnologias trazem aspectos fundamentais para a melhoria da vida humana e animal: novas intervenções cirúrgicas,
medicamentos mais complexos e eficientes, comodidade residencial, novos patamares de lazer, mobilidade e tantos outros
aspectos da vida contemporânea.
O que é necessário questionar é se todo
este arsenal tecnológico está disposto para
o conjunto da população, ou ainda mantém-se restrito a poucas classes sociais. Porém, reconhecendo a importância destes
avanços no campo das novas tecnologias,
precisamos debater o seu traço central que
impõe novos gerenciadores a este novo
modelo de gestão e comportamento.
De saída, esta tarefa central fica a
cargo das novas gerações que administram estas novas máquinas. Porém, não
apenas administram e desenvolvem, elas
reproduzem um novo conceito de perspectivas, de métodos e velocidade para
atingir objetivos. O risco não está necessariamente nelas em si, mas nos princípios que podem se alterar.
Desta forma, a direção do Sindijus-PR
está comprometida com estas alterações e,
para se aproximar destes novos desafios,
está adequando sua forma de comunicação deixando-a mais ágil e interativa. Tal
reformulação compreende o lançamento de um novo site moderno e interativo,
compreendendo área restrita só para sindicalizados, com diversos serviços exclusivos. E também um moderno aplicativo
para smartphones e tablets.
O tema central que estamos implemen-

tando é a democratização dos espaços de decisão do Sindijus, possibilitando que todas
as gerações possam participar destes importantes espaços que são definidores de prioridades para a Entidade, como: conselho
fiscal, a direção estadual, a direção colegiada,
coletivos regionais e demais instâncias.
O que se busca é adequar-se às demandas da vida atual, incorporando a
vitalidade e dinamismo que a juventude
traz para a vida social. E, neste caso específico para o nosso Sindicato, garantir espaço de participação para que a atual geração conviva com as gerações anteriores
e possa preparar-se adequadamente para
os desafios dos próximos períodos históricos. Unir a experiência e a ousadia com
responsabilidade é a chave para conquistar cada vez mais.
Estas novas tecnologias trouxeram,
na média, mais protagonismo coletivo e
ainda atraíram a juventude para dentro
da Entidade, ampliando o debate e a participação. Apesar desse aspecto positivo,
resta ainda continuar construindo espaços para as novas gerações.
O Sindijus-PR estará sempre comprometido com a formação político-jurídica
da categoria e das novas gerações, buscando a construção de uma sociedade plural,
democrática e justa.

ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS

Art. 1°. O Sindicato dos Servidores do
Poder Judiciário do Estado do Paraná,
entidade sindical de primeiro grau, fundada em 08 de dezembro de 1988, cuja
sigla passa a ser SINDIJUS-PR, com sede
e foro na comarca de Curitiba, na Rua
David Geronasso nº 227, Bairro Boa Vista
e filiais em: Guaratuba na Av. Visconde
do Rio Branco nº 2880, em Almirante Tamandaré na Rua Alberto Piekas nº 2360
e em Porto Rico na Rua Palmeiras S/N,
e base territorial no Estado do Paraná, é
constituído para fins de defesa, estudo,
coordenação e representação da categoria
profissional abrangida por este Estatuto,
servidores do poder judiciário do Estado
do Paraná, ativos, aposentados e pensionistas, remunerados diretamente pelos
cofres públicos, tanto do foro judicial
como do foro extrajudicial.(Inclusão)
Parágrafo único - O SINDIJUS-PR
tem personalidade jurídica própria, distinta da de seus filiados e diretores, os
quais não são responsáveis, solidária ou
subsidiariamente, pelas obrigações assumidas em nome da entidade.
Art. 4º. São deveres do SINDIJUS-PR:
I - manter relações com outras entidades representativas de interesses profissionais de trabalhadores;
II - lutar em favor das liberdades individuais e coletivas e pela democratização do
Estado brasileiro;
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III - integrar movimentos de defesa da
unidade dos trabalhadores da cidade e do
campo;
IV - promover e participar de discussões sobre a estrutura e o aperfeiçoamento
do Poder Judiciário brasileiro;
V - lutar em defesa do serviço público e
contra a privatização de empresas estatais e
a terceirização do serviço público; (Inclusão)
VI - desenvolver atividades voltadas para
a conquista e preservação de direitos sociais.
VII) Lutar sempre pelo fortalecimento da
consciência política e organização sindical;
VIII) Por meio da assessoria técnica e
consultiva elaborar estudos e apresentar
soluções para problemas relacionados aos
servidores do judiciário;
IX) Instalar sub-sedes e/ou delegacias
sindicais nas regiões do estado de acordo com as necessidades, possibilidades e
disponibilidade financeira, a critério da
direção;
X) Colaborar e defender a solidariedade entre os povos para concretização da
paz e do desenvolvimento social;
XI) lutar em defesa das liberdades individuais e coletivas, pela justiça social e pelos
direitos fundamentais da pessoa;
XII) Estimular a organização por local
de trabalho;
XIII) Promover ampla e ativa solidariedade às demais categorias de
trabalhadores do campo e da cidade,
procurando promover a unidade dos
mesmos, tanto em nível nacional como
internacional;
XIV) Apoiar as ações populares e progressistas que visem à melhoria das condições de vida do povo brasileiro; (Inclusão
do Inciso VII ao XIV)

Art. 5º. Constituem a base de representação do SINDIJUS-PR, podendo integrar
o respectivo quadro de filiados, desde que
preencham os requisitos previstos neste
Estatuto:
I - Os servidores do poder judiciário
do Estado do Paraná, ativos, aposentados
e pensionistas, remunerados diretamente
pelos cofres públicos, tanto do foro judicial
como do foro extrajudicial.(Inclusão)

Art. 6º. São direitos do filiado, observados as formas, as condições e os prazos
estabelecidos neste Estatuto:
I - votar e ser votado em eleições de representação do Sindicato;
II - participar da Assembleia Geral;
III - requerer a convocação da Assembleia Geral;
IV - propor a revogação de mandatos;
V - utilizar as dependências do Sindicato;
VI - usufruir dos serviços prestados
pelo Sindicato;
VII - solicitar e obter da Diretoria Colegiada informações sobre a administração
do Sindicato.

Caderno de Teses - XI Conseju | CONSCIÊNCIA E LUTA | www.sindijuspr.org.br

Parágrafo único - Na hipótese do inciso
VII, o pedido deverá ser subscrito por, no
mínimo, 10 (dez) filiados em dia com suas
obrigações sindicais, sendo que a Diretoria
Colegiada terá o prazo de 30 (trinta)- Alteração dias para responder.
Art. 7º. São deveres do filiado:
I - pagar em dia as mensalidades sindicais e outras contribuições fixadas em
acordos, convenções e dissídios coletivos
de trabalho ou em Assembleia Geral;
II - zelar pela imagem da entidade sindical, - (Adendo) patrimônio e serviços do
Sindicato, cuidando de sua correta aplicação;
III - participar de reuniões e Assembleias convocadas pelo Sindicato;
IV - votar nas eleições convocadas pelo
Sindicato;
V - cumprir e fazer cumprir este Estatuto.
Art. 8º. A mensalidade sindical será cobrada mediante desconto em folha de pagamento, em valor fixado pela Assembleia
Geral.
Parágrafo único - Na hipótese de impossibilidade de desconto direto em folha
de pagamento, a Diretoria Colegiada poderá emitir boleto bancário - (Adendo)
para receber o valor da mensalidade mediante débito em conta bancária do filiado,
desde que haja autorização específica, individualmente ou por decisão de Assembleia
Geral, para esse fim, ou ainda poderá pagar
a mensalidade na secretaria da Entidade.
Art. 9º. O servidor que se desligar do
quadro associativo do Sindicato poderá requerer nova filiação, desde que justifique em
petição endereçada ao Conselho Executivo,
os motivos da desfiliação e os do reingresso.
Parágrafo único - Ocorrendo mais de
um pedido de desfiliação e de reingresso, o
filiado somente poderá exercer os direitos
previstos neste Estatuto após transcorrido
o período de 6 (seis) meses - (Alteração) de
contribuição e as demais carências previstas - (Adendo) neste Estatuto.
CAPÍTULO II: DA PERDA DA CONDIÇÃO DE SINDICALIZADO E DAS PENALIDADES - (Alteração)
Art.10. Perderá a condição de sindicalizado, o servidor que: (Inclusão)
I - Requerer a Diretoria Colegiada Estadual seu desligamento;
II - Deixar de pagar suas mensalidades
durante 03 (três) meses;
III - Comprovadamente trabalhar em
prejuízo do SINDIJUS-PR, ou praticar atos
incompatíveis com as disposições estatutárias e com os deveres dos sindicalizados.
(Alteração de numeração)
Art. 12. Os Diretores estão sujeitos às
mesmas penalidades conforme descreve o
caput do artigo 11. (Alteração de parágrafo
para Artigo)

Art. 13. A Diretoria Colegiada apreciará
a falta cometida pelo sindicalizado e diretor,
o qual terá direito de apresentar sua defesa,
no prazo de 20 (vinte) dias. (Inclusão)

refere o caput deste artigo; (inclusão)
§ 3º. O Regulamento - (Alteração) definirá os critérios de eleição de delegados e
de escolha dos participantes do Congresso.

Art. 14. O SINDIJUS-PR constituirá um
Conselho de Ética, composto por 05 (cinco)
membros e seus suplentes, eleitos dentro da
Diretoria Colegiada, durante o mandato da
mesma, com a competência para investigar
a suposta infração e indicar à Diretoria Colegiada a penalidade cabível. (Inclusão)
Art. 15. A penalidade será proposta pelo Conselho de Ética e deliberada
em Assembleia Geral, com exceção das
penalidades de advertência e suspensão
que serão aplicadas pela Diretoria colegiada. (Inclusão)

Art. 21. No inicio do Congresso será
apresentado pela Direção o Regimento
Interno a ser apreciado e aprovado pelos
delegados. (inclusão)

Art. 16. Da decisão da Direção Colegiada que aplicar penalidade a filiado ou diretor, caberá recurso à Assembleia Geral, no
prazo de 10 (dez) dias contados da ciência
às partes interessadas. (inclusão)
TÍTULO III: SISTEMA ORGANIZACIONAL
(Alteração)
Art. 17. Constituem as instâncias deliberativas do Sindicato: (Alteração)
I - Congresso da categoria;
II - Assembleia Geral;
III - Diretoria Colegiada;
IV - Plenária Estadual;
V - Conselho Fiscal.
VI – Coletivos Regionais (inclusão)
CAPÍTULO I: CONGRESSO DA
CATEGORIA
Art. 18. O Congresso dos Servidores
do Poder Judiciário do Estado do Paraná
(CONSEJU-PR), instância deliberativa
máxima do Sistema Organizacional - (Alteração) do SINDIJUS-PR, será realizado,
ordinariamente, uma (01) vez dentro do
período - (Adendo) de 3 (três) anos, com
o objetivo de debater as questões profissionais específicas da categoria, as condições
de funcionamento dos serviços públicos,
os problemas sociais brasileiros e o programa de trabalho do Sindicato.
Parágrafo único: O CONSEJU não poderá ocorrer em ano que coincida com as
eleições do Sindijus-PR. (Inclusão)
Art. 20. A convocação do CONSEJU-PR, com definição do respectivo Regulamento - (Alteração), será aprovada em
Assembleia Geral convocada no prazo
mínimo de 90 (noventa) dias e máximo de
120 (cento e vinte) dias - (Alteração) antes
da data de realização do Congresso.
§ 1º. A Assembleia Geral poderá convocar o Congresso em caráter extraordinário, obedecidas às normas deste Estatuto.
§ 2°. O Edital de convocação do Congresso deverá ser publicado até no máximo
15 (quinze) dias após a Assembleia a que se

CAPÍTULO II: ASSEMBLEIA GERAL
Art. 22. As Assembleias Gerais são soberanas nas resoluções, respeitadas as Deliberações do Congresso e deste Estatuto.
(Inclusão)
Art. 24. A Assembleia Geral será convocada, com antecedência mínima de 48
(quarenta e oito) horas e máxima de 15
(quinze) dias, por meio de edital contendo a pauta, a data, o horário e o local de
sua realização.
§ 1º. O edital de convocação da Assembleia Geral será publicado em veículo de
comunicação do Sindicato, podendo ser
suprida - (Adendo) por publicação em jornal de circulação estadual;

Art. 25. A Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença da metade mais 1 (um) dos filiados e, em
segunda convocação, 30 (trinta) minutos
depois, com qualquer número de presentes.
§ 1º. Quando convocada para tratar de
questões vinculadas à responsabilização
- (Alteração) dos membros da Diretoria
Colegiada, a Assembleia Geral indicará,
no ato da sua instalação, um filiado para
presidi-la e outro para secretariá-la.

Art. 26. As decisões da Assembleia Geral serão aprovadas por maioria simples de
votos, resguardadas as exceções previstas
neste Estatuto.
Parágrafo único - Poderão ser realizadas assembleias regionais, constituídas
por parte dos servidores da base territorial
do sindicato para deliberar sobre assuntos
específicos dos envolvidos, ou definir indicativos a serem levados para a Assembleia
Geral estadual. (Inclusão)

Art. 27. A Assembleia Geral Ordinária
será convocada pelo Conselho Executivo
no mês de maio de cada ano.
§ 1º. A convocação da Assembleia Geral
Ordinária poderá ser antecipada, a critério
do Conselho Executivo, ou transferida para
período posterior ao previsto no caput deste
artigo, desde que haja justificativa perante à
Assembleia Geral antecedente.
§ 2º. Constatado o descumprimento
ao disposto no caput deste artigo, os filiados, em número não inferior a 3% (três
por cento), poderão solicitar a convocação da Assembleia Geral Ordinária, por
meio de requerimento endereçado ao
Conselho Executivo, que terá o prazo de
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10 (dez) dias, contados da data do protocolo, para suprir a omissão, sob pena de
fazê-lo um dos filiados que encaminhar
o pedido.
§ 3°. A Assembleia prevista no parágrafo anterior só será instalada - (Alteração) se
houver o quórum mínimo de 50%, mais
um, dos subscritores da proposição.
Art. 28. Compete à Assembleia Geral
Ordinária apreciar a prestação anual de
contas da Diretoria Colegiada. (Alteração)
Art. 29. A Assembleia Geral Extraordinária realizar-se-á sempre que necessário,
por meio de convocação:
I - do Conselho Executivo;
II - de Assembleia Geral antecedente;
III - do Conselho Fiscal, nos casos autorizados por este Estatuto.
§ 1º. Mediante requerimento subscrito
por pelo menos 3% (três por cento) dos
filiados em dia com as obrigações previstas neste Estatuto, poderá ser solicitada a
instalação da Assembleia Geral Extraordinária ao Conselho Executivo, que deverá
proceder à respectiva convocação nos 10
(dez) dias subsequentes ao recebimento
do pedido, sob pena de, não o fazendo sem
causa justificada, transferir a prerrogativa
da convocação a um dos requerentes.
§ 2º. A Assembleia Geral Extraordinária
convocada nos termos do § 1º deste artigo
somente se instalará desde que compareçam, na data, no horário e no local previamente estabelecidos, pelo menos 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos filiados
que subscreveram o pedido de convocação.
§ 3°. As Assembleias Gerais Extraordinárias poderão ter caráter permanente,
por deliberação dos presentes, quando
em momento de mobilização, paralisação ou greve, e poderão ser interrompidas ou retomadas a qualquer momento.
(Inclusão)
§ 4°. A convocação da Sessão da Assembleia Geral permanente não obedecerá
os prazos deste Estatuto. (Inclusão)
CAPÍTULO III: DIRETORIA COLEGIADA
Art. 31. A Diretoria do Sindijus-PR - (Alteração) terá um mandato de três (03) anos,
sendo composta pelos seguintes órgãos:
I - Diretoria (Alteração) Executiva;
II - Diretoria Colegiada (Alteração).
Parágrafo único - A Diretoria Colegiada e Executiva se reunirá ordinariamente a
cada 3 (três) meses e, extraordinariamente,
sempre que necessário.
Seção I: Diretoria Executiva
Art. 33. – A Diretoria Executiva é composta por 16 (dezeseis) coordenações e
mais 3 (três) diretores da colegiada, eleitos
na primeira reunião da colegiada após a
posse. Estes poderão assumir, na condição
de Adjunto, qualquer uma das coordenações, com exceção da coordenação geral e

adjunta. (Alteração)
§ 1º - Compõem a Diretoria Executiva
do Sindicato:
I - Coordenação Geral;
II - Coordenação Adjunta - (Inclusão);
III - Coordenação da Secretaria Geral
- (Alteração);
IV - Coordenação de Política Sindical e
Formação Sindical;
V - Coordenação de Administração; (Inclusão)
VI - Coordenação de Finanças; (Inclusão)
VII - Coordenação de Imprensa e
divulgação;
VIII - Coordenação de Patrimônio;
IX - Coordenação de Assuntos Jurídicos;
X - Coordenação de Assuntos Sociais,
Culturais e Desportivos;
XI - Coordenação de Assuntos do Interior;
XII - Coordenação dos Aposentados e
Pensionistas;
XIII - Coordenação da Mulher;
XIV – Coordenação dos Coletivos Regionais - (Inclusão);
XV - Coordenação de Organização
Sindical de Base - (inclusão);
XVI - Coordenação da Saúde e Bem
Estar do Trabalhador - (Inclusão).
a) O responsável pelo cargo descrito no inciso XII deverá ser aposentado ou pensionista.
b) A composição da Direção executiva deverá ser paritária em relação ao gênero. (Inclusão)
§ 1º. O Conselho Executivo se reunirá ordinariamente a cada bimestre - (alteração) e,
extraordinariamente, sempre que necessário;
§ 2º. As decisões do Conselho Executivo
serão aprovadas por maioria simples de votos, sendo que, nos casos de empate, a questão será submetida à Diretoria Colegiada;
§ 3º. O Conselho Executivo eleito nos
termos deste Estatuto designará, entre os
membros que o compõem, os responsáveis pelos cargos descritos nos incisos III,
IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIII,
XIV, XV e XVI com comunicação posterior à Diretoria Colegiada e à Assembleia
Geral. (Alteração)
Art. 34. Compete ao Conselho Executivo:
I - administrar o Sindicato de acordo
com as normas deste Estatuto;
II - fiscalizar as atividades dos membros
que o compõem, zelando pelo cumprimento das normas previstas neste Estatuto
e das decisões aprovadas pelas instâncias
deliberativas do Sindicato;
III - aprovar a contratação e a dispensa
de empregados;
IV - aprovar despesas mensais cujo valor não - (Alteração) exceda a 30 (trinta)
salários mínimos;
V - Contrair obrigações financeiras
com Instituições legalmente formadas e
autorizadas pelo Banco Central do Brasil,
até o limite de duas (02) arrecadações de
mensalidades sindicais.

a) Sendo o valor superior ao determinado no inciso V, deverá ser submetido a
Assembleia Geral;
VI - executar as atividades necessárias
à consecução dos objetos definidos pela
categoria em Congressos, Seminários, Assembleias e Plenárias;
VII - convocar a Assembleia Geral, nos
termos deste Estatuto;
VIII - convocar eleições para cargos do
Sistema Organizacional;
IX - apreciar os pedidos de filiação ao
Sindicato, garantindo o ingresso dos servidores que preenchem os requisitos previstos neste Estatuto e,
X - apresentar na primeira reunião
da Diretoria Colegiada, para submeter a
mesma, com base no planejamento Anual, o Plano de Ação da Coordenação a que
foi designado, bem como as realizações e
relatórios com periodicidade trimestral.
(Inclusão)
Art. 36. Cabe ao Coordenador Adjunto: (Inclusão)
I - cumprir as decisões da Diretoria Colegiada, da Plenária Estadual, da Assembleia Geral e do Congresso da Categoria;
II - convocar e instalar as reuniões da
Diretoria Colegiada e da Diretoria Executiva, na ausência do coordenador Geral;
III - presidir a Assembleia Geral;
IV - representar o Sindicato em juízo ou
fora dele, nos interesses da entidade ou da categoria, podendo delegar poderes e constituir
procuradores com a cláusula ad-judicia;
V - coordenar as atividades das Diretorias Executiva e Colegiada.
Art. 39. - Cabe ao Coordenador de Finanças - (Inclusão):
I - coordenar a política de finanças do
Sindicato;
II - organizar e Coordenar o setor de
Finanças e Contabilidade do Sindicato;
III- elaborar relatórios mensais sobre a
situação financeira do Sindicato, para apresentação a Diretoria Executiva;
IV - manter sob sua responsabilidade
a guarda de valores do Sindicato, assim
como contratos referentes à sua pasta;
V - registrar as operações financeiras
feitas em nome do Sindicato;
VI - assinar, em conjunto com membros
designados pelo Conselho Executivo, contratos, cheques e outros títulos de crédito;
VII - efetuar pagamentos autorizados
pela Diretoria Executiva;
VIII - prestar as informações que forem
solicitadas por filiados ou membros do Sistema Diretivo, nos termos deste Estatuto.
Art. 40. Cabe Coordenador de Administração - (Inclusão):
I - coordenar a política administrativa
do Sindicato;
II - apresentar, para deliberação da Di-

retoria Executiva, propostas de admissão e
demissão de funcionários;
III - organizar o setor de recursos humanos do Sindicato;
IV - elaborar relatórios mensais sobre a
situação Administrativa do Sindicato, para
apresentação a Diretoria Executiva;
V - manter sob sua responsabilidade a
guarda de bens do Sindicato, assim como
contratos referentes à sua pasta;
VI - registrar e arquivar os contratos
feitos em nome do Sindicato;
VII - assinar, em conjunto com membros designados pela Diretoria Executiva,
contratos e outros documentos da Entidade pertinentes a sua pasta;
VIII - prestar as informações que forem
solicitadas por filiados ou membros do Sistema Diretivo, nos termos deste Estatuto.

Art. 48. Cabe ao Coordenador dos Coletivos Regionais - (Inclusão):
I - Organizar as atividades dos Coletivos Regionais;
II - Manter informado os Coordenadores dos Coletivos Regionais;
III - Apresentar aos Coordenadores da
Entidade os pareceres definidos pelos Coletivos regionais;
IV - Propor encaminhamentos que serão deliberados pelas instâncias da Entidade.

Art. 49. Cabe ao Coordenador de Organização Sindical e de Base - (Inclusão):
I - Coordenar o processo de eleição dos
representantes de Base da Entidade;
II - Suprir de informação e orientação
os Representantes de Base da Entidade;
III - Acompanhar e promover a organização sindical por local de trabalho;
IV - Propor em conjunto com o Coordenador de Formação Sindical programa e
ações específicas para fomentar o trabalho
dos Representantes de Base e a Organização por local de trabalho;
V - Organizar em conjunto com o
Coordenador Adjunto e as outras Coordenações as atividades de âmbito estadual
da Entidade.

Art. 50. Cabe ao Coordenador de Saúde
e Bem Estar do Trabalhador - (inclusão):
I - Propor ações voltadas a prevenção
da saúde e bem estar dos trabalhadores
do judiciário;
II - Promover o levantamento de dados
para diagnosticar as condições de saúde e
de trabalho da categoria;
III - Promover campanhas para sensibilizar a categoria e a sociedade sobre as condições de trabalho e saúde no judiciário;
IV - Elaborar propostas de prevenção
e melhorias do atendimento à saúde da
categoria;
V - Propor ações de combate ao assédio
moral e a todo tipo de discriminação no local de trabalho;
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VI - Acompanhar a legislação previdenciária e propor ações de manutenção e
ampliação dos direitos previdenciários.
Art. 51. Os membros da Diretoria
Colegiada e Executiva devem na primeira reunião de trabalho discutir e
aprovar o seu Regimento Interno de
funcionamento. (Inclusão)
§ 1°. O membro da Diretoria Executiva que faltar a 03 (três) reuniões ordinárias
consecutivas ou a 05 (cinco) reuniões alternadas, perderá a sua condição de Diretor Executivo e será substituído por outro
membro da Diretoria Colegiada; (Inclusão)
§ 2°. A linha sucessória dos cargos da
Diretoria Executiva acontecerá, caso seja
necessário, sempre do cargo posterior ao
cargo anterior. (Inclusão)
Art. 52. A Plenária Estadual é composta:
I - pelos membros da Diretoria Colegiada;
II - pelos representantes de base, eleitos
de acordo com as normas deste Estatuto;
III – pelos coordenadores dos coletivos
regionais; (inclusão)
IV - pelos filiados ao Sindicato em dia
com suas obrigações estatutárias;
V – pelos aposentados e pensionistas.
Parágrafo único - Os filiados ao Sindicato que não se enquadrarem nas hipóteses dos incisos I e II participarão da
Plenária Estadual na condição de observadores, com direito a voz.
Art. 54. A Plenária Estadual será convocada pela Diretoria Colegiada, por
meio de edital contendo as seguintes informações:
I - data e local da realização do evento;
II - prazo de inscrição;
III - pauta de debates.
§ 1º. O edital de que trata este artigo
será publicado em veículo de comunicação do Sindicato, no mínimo 30 (trinta)
dias e no máximo 45 (quarenta e cinco)
dias antes da sua realização;
§ 2º. A Plenária Estadual se realizará,
ordinariamente, 1 (uma) vez por ano, no
primeiro trimestre - (Adendo), e, em caráter extraordinário, sempre que necessário.
Art. 55. Os representantes de base
serão eleitos, titular e suplente, nos meses de janeiro e fevereiro a cada 3 anos,
sempre no ano de posse da nova diretoria, em reuniões por local de trabalho.
(Alteração)
§ 1º. O mandato dos representantes
de base será de 3 (três) anos - (Alteração), renovável tantas vezes quantas forem aprovadas pelos integrantes da categoria nos locais de trabalho;
§ 2º. No Interior do Estado, a eleição
de que trata este artigo obedecerá à seguinte proporção: 1 (um) representante
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de base por comarca com até 20 (vinte)
servidores; 2 (dois) representantes de
base por comarca com mais de 20 (vinte)
e menos de 40 (quarenta) servidores; e 3
(três) representantes de base por comarca com mais de 40 (quarenta) servidores;
§3º. Na Capital, serão eleitos representantes de base, por local de trabalho,
na proporção de 1 (um) para cada local.
(Inclusão)
§ 4º. Os representantes de base poderão, sem prejuízo dos respectivos
mandatos, ocupar cargos da Diretoria
Colegiada ou do Conselho Fiscal do Sindicato;
§ 5º. A eleição dos representantes de
base obedecerá a normas e critérios a serem fixados pela Diretoria Colegiada, e
será organizada pelos servidores nos locais de trabalho, sendo que havendo necessidade, a Diretoria Executiva poderá
ser convocada para coordenar o processo eleitoral;
§ 6º. Os servidores aposentados poderão eleger até 5 (cinco) delegados,
cujos nomes serão cadastrados na Secretaria do Sindicato.
Art. 56. São atribuições dos representantes de base:
I - organizar a categoria nos locais de
trabalho;
II - divulgar as campanhas e lutas
aprovadas pelos órgãos deliberativos do
Sindicato;
III - distribuir os materiais do Sindicato nos locais de trabalho;
IV - prestar auxílio à Diretoria Colegiada no desempenho das suas atribuições;
V - participar da Plenária Estadual;
VI - participar de cursos e seminários
de formação sindical;
VI – participar dos coletivos regionais. (Inclusão)
CAPÍTULO VI: COLETIVOS REGIONAIS
(inclusão)
Art. 61. Os Coletivos Regionais são
instâncias criadas pela Assembleia Estadual Extraordinária em 22 de junho de
2015, que visam a discussão e aprofundamento das questões ligadas ao dia a dia
do servidor do judiciário e a conjuntura
que o afeta, nos locais de trabalho nas
regiões geográficas do Estado. (inclusão)
Parágrafo único - Cada Coletivo
Regional terá como Coordenador um
membro da Direção Colegiada do Sindijus-PR. (inclusão)
Art. 62. Será função do Coordenador:
(Inclusão)
I - apresentar aos integrantes dos coletivos os assuntos para debate;
II - sintetizar as conclusões do grupo
e encaminhar para a Direção;

III - fazer a interlocução entre a base e
os diretores do Sindijus-PR.
Art. 63 - São objetivos dos Coletivos;
(Inclusão)
a - Aproximar os servidores das demais instâncias da Entidade;
b - ser fórum de debate das questões
ligadas ao fazer dos servidores do judiciário;
c - debater questões que interferem
na vida dos servidores, dentro e fora do
local de trabalho;
d - fortalecer a organização por local
de trabalho;
e - ser canal de comunicação entre a
direção e os servidores.
Sessão I: São Atribuições dos Coletivos Regionais (inclusão)
Art. 64 - Os Coletivos Regionais são
instâncias colaborativas da Entidade,
com caráter exclusivamente consultivo.
(Inclusão)
Art. 65 - São atribuições dos Coletivos Regionais: (inclusão)
I – analisar os temas pertinentes à
pauta de reivindicação da categoria emitindo parecer;
II – analisar os encaminhamentos
das negociações com os Poderes e propor encaminhamentos;
III - apresentar propostas de atuação
sindical;
IV - tomar conhecimento e debater
questões da conjuntura que afeta os servidores do judiciário e os trabalhadores
em geral. (Inclusão)
TÍTULO IV: O PROCESSO ELEITORAL
CAPÍTULO I: ELEIÇÕES E ELEITORES
Art. 66 - As eleições para os Cargos
da Diretoria Colegiada e do Conselho
Fiscal serão realizadas trienalmente e
obedecerão as normas deste Estatuto, e
serão dirigidas por uma comissão eleitoral. (Alteração)
§ 1°. Não sendo convocadas eleições
dentro do prazo previsto no Artigo 68
deste Estatuto, cabe ao Conselho Fiscal convocá-las, dentro de, no máximo,
trinta (30) dias após aquele prazo ter se
esgotado; (Inclusão)
§2°. O processo eleitoral e as demais
condições que não estejam especificadas
neste estatuto serão regulamentadas no
Regimento Geral Eleitoral; (Alteração)
§3°. As eleições para o Sindijus-PR se
darão nas modalidades: (Alteraçao)
a) - Correspondência e Eletrônica ou
b) - Correspondência e Urnas Físicas.
Art. 69. O edital de convocação das
eleições será publicado em jornal de
circulação estadual e (Alteração) pelos
órgãos de comunicação do Sindicato,

devendo conter:
I - o prazo comum para a inscrição
das chapas concorrentes a cargos da Diretoria Colegiada e das candidaturas individuais ao Conselho Fiscal;
II - o horário de funcionamento da
Secretaria do Sindicato, bem como o local designado para o protocolo dos pedidos de inscrição de candidatura;
III - a data, o horário, o local e a forma (Adendo) da realização das eleições.
§1°. O edital a que se refere este artigo
deverá ser reproduzido, e fixado na sede
e Sub-Sedes do Sindicato; (Alteração)
§2º. Os representantes de base auxiliarão na divulgação do edital das eleições da melhor forma possível, fixando
nos locais de trabalho da Capital e do Interior do Estado, convocando os servidores para a votação e distribuindo materiais que lhes forem enviados. (Inclusão)

Art. 70. As eleições de que trata este
Capítulo serão realizadas no mês de novembro do ano do término dos mandatos da Diretoria Executiva, Colegiada e
do Conselho Fiscal.(Alteração)
§1º. As primeiras eleições posteriores à esta revisão estatutária ocorrerão
em novembro de 2017 para se ajustar
ao novo regramento do caput do artigo;
(Inclusão)
§2°. A posse da Diretoria Colegiada
e do Conselho Fiscal eleitos será em até
45 dias após a proclamação dos eleitos;
(Alteração)
§3°. Caso não haja motivo de prorrogação dos prazos eleitorais, o início
do mandato das Diretorias e Conselho
Fiscal se darão no primeiro dia do ano,
imediatamente posterior as eleições e o
término se dará no último dia do último
ano da vigência do mandato. (inclusão)

Art. 71. Poderão participar na condição de candidato os filiados ao Sindicato que, na data de inscrição da candidatura contarem com pelo menos
365 (trezentos sessenta e cinco) dias de
inscrição no quadro sindical, ininterruptamente e em dia com as obrigações
sociais. (Alteração)

Art. 77. Os pedidos de registro de
candidaturas, endereçados à Comissão
Eleitoral, serão protocolados na Secretaria do Sindicato, em 2 (duas) vias acompanhadas dos seguintes documentos:
I - Ficha de qualificação dos candidatos;
II - declaração (Alteração) de que os
candidatos preenchem os requisitos de
elegibilidade previstos neste Estatuto;
III - relação dos componentes da chapa, na hipótese de inscrição para cargos
da Diretoria Colegiada.
Parágrafo único - As chapas concorrentes à eleição para a Diretoria Co-
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legiada deverão apresentar, no ato da
oinscrição, os nomes dos integrantes da
-Diretoria Executiva, com a especificação
-dos cargos de Coordenador Geral e Coordenador Adjunto. O numero de comaponentes da Diretoria Colegiada, será de
-no mínimo o dobro da composição da
-Diretoria Executiva. (Alteração)

- Art. 78. A Comissão Eleitoral comunicará à Secretaria do Tribunal de
Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias úteis
e(Alteração) após a inscrição das candidaturas, relação contendo os nomes dos
-concorrentes a cargos para a Diretoria
-Colegiada e o Conselho Fiscal.
o
- Art. 79. A Comissão Eleitoral provi-denciará, dentro de 5 (cinco) dias con-tados do término do prazo de inscrição
a que se refere o artigo 76, lavratura de
ata declaratória do registro das chapas
concorrentes a cargos da Diretoria Cole-giada e das candidaturas individuais ao
-Conselho Fiscal.
e § 1º. As chapas registradas serão
numeradas seguidamente a partir do
-número 1 (um), obedecida a ordem de
protocolo junto à Secretaria do Sindicato;
; § 2º. Verificando irregularidades na
entrega da documentação exigida pelo
aartigo 77, a Comissão Eleitoral notificará
éos interessados para que, no prazo de 5
(cinco) dias, promovam a correção sob
pena de indeferimento do registro;
- § 3º. A Comissão Eleitoral publicará,
odentro de 48 (quarenta e oito) horas após
oo registro das candidaturas, por meio de
,edital afixado na sede e no site do Sindiocato (Alteração) a relação nominal das
ochapas e inscrições individuais, concorrentes a cargos da Diretoria Colegiada e
do Conselho Fiscal respectivamente.
- Art. 80. Na hipótese de decurso do
-prazo previsto no artigo 76 sem a apressentação de chapas concorrentes a cargos da Diretoria Colegiada, a Comissão
-Eleitoral (Alteração) prorrogará o período de inscrições por 15 (quinze) dias.

Art. 81. Ocorrendo renúncia formal
ede candidaturas, em período posterior à
oinscrição de chapas, a Comissão Eleitoral
-publicará 48 (quarenta e oito) horas após
-o recebimento dos respectivos pedidos,
edital de comunicação aos filiados, estabelecendo o prazo de 3 (três) dias para
que sejam apresentados os nomes dos
eeventuais substitutos.
Parágrafo único - A chapa de
-que fizer(em) parte o(s) candidato(s)
renunciante(s) poderá concorrer, desde
que mantenha a composição da Diretoria
-Executiva, além do número mínimo de
-candidaturas para a Diretoria Colegiada

previsto no parágrafo único do art. 77.
Art. 83. Será inelegível o sindicalizado que:
I - tiver rejeitadas suas contas em
função de exercício de administração
sindical;
II - houver lesado o patrimônio de
qualquer entidade sindical ou associativa;
III - estiver exercendo, tiver exercido
nos últimos seis meses anteriores ao dia
da eleição ou vier a exercer cargos comissionados - em qualquer órgão da Administração Pública; (Alteração)
IV - for candidato ou estiver exercendo mandato eletivo nas esferas municipal, estadual ou federal;
V - O candidato que não estiver sindicalizado há pelo menos 365 antes da
data prevista para o pleito eleitora. (Inclusão)
Art. 84. O prazo para impugnação de
candidaturas será de 5 (cinco) dias, contados da publicação do edital de que trata
o § 3.º do art. 79.
§ 1º. A impugnação poderá ser proposta por qualquer filiado no gozo dos
seus direitos estatutários, mediante requerimento dirigido à Comissão Eleitoral e protocolado na Secretaria do Sindicato;
§ 2º. A Comissão Eleitoral notificará
o candidato impugnado, pessoalmente
ou por intermédio do representante de
chapa, conferindo-lhe o prazo de 3 (três)
dias para a apresentação de defesa;
§ 3º. O candidato impugnado poderá pedir a sua substituição por outro que
atenda as condições previstas. (Inclusão)
Art. 85. A Comissão Eleitoral terá o
prazo de 5 (cinco) dias para decidir sobre
os pedidos de impugnação de candidaturas.
§ 1º. As decisões da Comissão Eleitoral serão comunicadas pessoalmente
aos interessados ou aos representantes
de chapa e publicadas, por meio de edital fixado na sede do Sindicato, no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas após serem
proferidas;
§ 2º. Julgada improcedente a impugnação, o candidato interessado concorrerá ao cargo diretivo para o qual foi
inscrito;
§ 3º. Julgado procedente o pedido,
a chapa terá o prazo de 5 (cinco) dias
para apresentar um substituto para o
candidato impugnado, ou apresentar a
decisão de prosseguir sem a substituição,
desde que a ausência não torne a chapa
inelegível. (Alteração)
CAPÍTULO IV: SESSÃO ELEITORAL DE
COLETA DE VOTOS
Art. 86. Os procedimentos relativos

a este Capítulo serão objeto de detalhamento do Regulamento Eleitoral, no que
se refere a coleta de votos pelo sistema
eletrônico. (Inclusão)
Art. 89. Não poderão ser nomeados
membros das mesas coletoras:
I - os candidatos, seus cônjuges e parentes até o terceiro grau (Alteração);
II - os membros da Diretoria Colegiada;
III - os membros do Conselho Fiscal;
IV - os empregados do Sindicato.
Art. 90. O sigilo do voto será assegurado mediante as seguintes providências:
I - uso de cédula única;
II - isolamento do eleitor em cabine
indevassável durante o ato de votar;
III - verificação da autenticidade da
cédula única à vista das rubricas dos
membros da mesa coletora.
Parágrafo único - A cédula única de
votação deverá indicar, com tinta preta e
tipos uniformes, as chapas concorrentes
a cargos da Diretoria Colegiada, especificando os nomes dos candidatos a Coordenador Geral e Coordenador Adjunto,
(Adendo) bem como os nomes dos candidatos inscritos para o Conselho Fiscal,
e será confeccionada de maneira tal que,
dobrada, resguarde o sigilo do voto sem
que seja necessário o emprego de cola
para fechá-la.
Art. 108. - Qualquer eleitor poderá
formular, verbalmente ou por escrito,
protestos ou impugnações referentes à
apuração dos votos.
§ 1º. O direito de que trata o caput
deste artigo será exercido perante a mesa
apuradora, que interromperá os trabalhos de contagem dos votos e imediatamente analisará o pedido, comunicando
a respectiva decisão às partes interessadas;
§ 2º. A Comissão Eleitoral poderá,
se entender necessário, determinar a recontagem dos votos por correspondência - (Alteração) depositados nas urnas
em relação as quais forem registrados
protestos ou impugnações;
TÍTULO V: A PERDA DE MANDATO DE
MEMBROS DO SISTEMA DIRETIVO
Art. 117. Os membros do Sistema Diretivo perderão o mandato nas seguintes
hipóteses:
I - malversação ou dilapidação de patrimônio da entidade ou alheio;(adendo)
II - abandono da função;
Art. 120. A vacância do cargo será declarada:
I - pelo órgão a que estiver vinculado
o membro do Sistema Diretivo;
II – pela Diretoria Executiva, na hi-

pótese de falecimento.
§ 1º. O prazo para a declaração de
vacância, nos termos deste Estatuto, é de
5 (cinco) dias, contados do registro da
ocorrência;
§ 2º. Em caso de vacância dos cargos
de coordenador geral e adjunto, será comunicada à Assembleia Geral, que aprovará à nomeação do substituto dentre os
membros da Direção Executiva - (Alteração).

Art. 122. O plano orçamentário anual, elaborado pela Diretoria Colegiada
e submetido ao Conselho Fiscal deverá
ser apresentado para aprovação em Assembleia Geral Extraordinária, realizada
no último trimestre do ano anterior a
sua execução, (Alteração) e nele estarão
definidas a aplicação dos recursos disponíveis pelo Sindicato, prevendo dotações
específicas para as seguintes atividades
permanentes:
I - campanha salarial;
II - campanha de filiação;
III - estrutura material do Sindicato;
IV - divulgação das iniciativas do Sindicato;
V - utilização racional dos recursos
humanos do Sindicato;
VI - organização das Coordenadorias;
VII - formação político-sindical da
categoria.

Art. 125. A aceitação do cargo de Coordenador Geral, Coordenador Adjunto, Coordenador de Administração e o
Coordenador de Finanças - (Alteração)
importará, para os respectivos titulares, a
obrigação de residir na comarca em que
se localiza a sede do Sindicato.

Art. 129. As disposições que modificam as nomenclaturas dos cargos do
Sistema Organizacional entrarão em
vigor imediatamente, e as novas Coordenações serão ocupadas interinamente
pelos membros da Diretoria Colegiada.
- (Inclusão)

OBS:
1 - as numerações de artigos, parágrafos e incisos estão em conformidade
com o Estatuto em sua possível redação
final, não coincidindo com o Estatuto
em vigência;
2 - Existe proposta de modificação
das nomenclaturas das instâncias. Então,
no corpo do Estatuto onde lê-se: Conselho Executivo, deve-se ler Diretoria Executiva. Onde lê-se Sistema Diretivo, leia-se Sistema Organizacional. Onde lê-se
Secretario, leia-se Coordenador;
3 - Os eventuais equívocos de digitação, numerações e ou referências serão
corrigidas na redação final.
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Tese 2

Por um Sindijus-PR democrático e de luta
É preciso coragem pra mudar!
Assinam esta tese os servidores
Bruno Calado de Araújo, Edson
Rogério da Silva, Francinei
Diógenes Tadeu Cano, Francisco
Malaquias, Herivelton Carlos
Nunes, Lourdes dos Santos, Luís
Fernando da Veiga Crates, Maria
Inês Gomes de Souza, Mário
Montanha Teixeira Filho, Nilzete
Dias Carneiro, Renato Brito
Ferreira, Rosely do Carmo Colussi
e Thiago de Paiva Lira
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A representação dos servidores do
Poder Judiciário, legalmente conferida ao
Sindijus-PR, atravessou um processo de
enfraquecimento nos últimos dez anos. O
grupo que dirige o Sindicato desde 2006 se
pautou, nesse período, por uma linha política de colaboração irrestrita com a cúpula
do Tribunal de Justiça. O resultado, em termos estruturais, foi a perda ou a redução de
direitos importantes para a categoria.
Hoje, os trabalhadores da Justiça estão
subordinados a um regime jurídico próprio, consolidado na Lei Estadual nº 16024,
de 19/12/08, que criou, entre outras “inovações”, um aparato disciplinar rigoroso e
confuso, materializado em normas de pouca coerência sistemática. Além do mais,
outras leis aprovadas a partir de 2008 extinguiram cargos, atribuíram a juízes de direito maior poder hierárquico sobre servidores de cartório e, por fim, colocaram em
tabelas salariais distintas funcionários que
exercem atividades parecidas ou idênticas.
Inexplicavelmente, o Sindicato silenciou
sobre tudo isso. Pior: nas manifestações de
2014 e na greve de 2015, a sua direção agiu
contra a categoria e em defesa dos patrões.
O documento apresentado agora expõe uma necessidade imediata da categoria: a mudança na direção do Sindicato. O
Congresso é o passo inicial para que esse
anseio coletivo se transforme em realidade.
2. O PLANO DE CARREIRA
Em seu boletim eletrônico de 1º de abril
de 2016, a direção do Sindijus-PR publicou
uma nota com o seguinte título: “Plano de
carreira está sendo estudado de forma isonômica”. O texto noticiou a existência de
tratativas com uma “especialista em planos
de carreiras e gestão do trabalho”, Vera Miranda. Sem maiores explicações acerca do

histórico profissional da contratada, a notícia acrescentou: “Após um longo processo
de estudos e diálogo referente das (sic) distorções encontradas nos quadros e carreiras, está sendo elaborado um esboço da proposta que será apresentada na Plenária [19ª
Plenária Estadual, realizada em Francisco
Beltrão nos dias 9 e 10 de abril deste ano]”.
O tema – plano de carreira – é antigo
e essencial para o funcionalismo. Nos últimos dez anos, todavia, tem sido enfrentado
com pouca responsabilidade pela cúpula
sindical. Vale recordar:
2.1. Em 2005, o Congresso da categoria
(Conseju-PR) aprovou uma minuta de anteprojeto de lei sobre o assunto. O documento deveria servir de base para as negociações
com o Tribunal de Justiça previstas para o
ano seguinte, quando assumiriam as “novas”
gestões do Sindicato e do Poder Judiciário.
Sem observar o que o Congresso havia deliberado, porém, a direção sindical abandonou
a proposta do funcionalismo e convalidou
uma minuta elaborada por setores técnicos
da administração. Em seguida, as promessas
se multiplicaram. Anunciava-se um plano de
carreira para o primeiro semestre de 2006.
Depois, criou-se a expectativa de votação da
matéria em julho daquele ano, na Assembleia
Legislativa. Nada aconteceu. Os meses se passaram, até que, em dezembro, o Órgão Especial decidiu arquivar o projeto.
2.2. Em 2010, o Tribunal de Justiça
formalizou uma readequação de tabelas,
mediante processo legislativo regular. As
mudanças beneficiaram vários setores, corrigindo algumas das distorções que atingiam, principalmente, cargos do primeiro
grau de jurisdição. Nesse período, algumas
medidas que contrariavam os interesses
dos trabalhadores contaram com o apoio
da burocracia sindical. Os dois prejuízos
mais importantes do ponto de vista estrutural foram: i) a ratificação das leis que, no
final de 2008, extinguiram carreiras típicas
de cartório (oficiais de justiça, escrivães e
auxiliares, além de agentes de limpeza, que
já haviam sido afastados da estrutura de
carreiras); e ii) a separação entre quadros
do foro judicial e quadros da Secretaria.
2.3. Depois desse período, o plano de carreira apareceu esporadicamente entre as prioridades do Sindijus-PR. Em 2014, a luta por
isonomia (um dos aspectos da reestruturação
do sistema de cargos e salários) ganhou corpo,
com mobilizações organizadas pela base dos
servidores. A diretoria da entidade de classe
protagonizou, naqueles dias, cenas explícitas

de traição e colaboracionismo, deixando de
encaminhar propostas da assembleia geral e
reproduzindo ameaças patronais como forma
de esvaziar o protesto, que tinha viés ascendente. Em 2015, uma greve parcial reuniu vários
setores dos quadros lotados em cartórios da
Capital e do Interior. Esse movimento foi sustentado à margem da direção sindical, com o
esforço enorme dos servidores.
Agora, o plano de carreira volta, ao menos formalmente, ao centro do debate. E,
como de costume, o Sindijus-PR não deixa
claro o que pretende. Algumas questões
despontam desde logo: i) por que a cúpula
sindical contratou uma “assessoria especializada” antes de debater o tema nas instâncias deliberativas da entidade?; ii) qual
a expectativa de negociação de eventuais
projetos de lei sobre o assunto com a atual
administração?; iii) como explicar a elaboração, ainda que sob a forma de “esboço”,
de uma proposta que extingue carreiras?; e
iv) em que medida o tema da isonomia, no
aguardo de respostas negadas aos trabalhadores, poderá ser inserido nesse debate?
PROPOSTA: que o Sindijus-PR promova, imediatamente, debates sobre a conjuntura política do País, como preliminar para a
retomada da luta pelo plano de carreira e pela
isonomia entre primeiro e segundo graus, a
partir de um projeto a ser elaborado coletivamente pela base dos servidores do Judiciário.
3. UMA PAUTA ESQUECIDA
Em 2015, a Plenária Estadual do Sindijus-PR aprovou um plano de ação com
uma quantidade enorme de itens. O período foi marcado por uma greve heroica de
trabalhadores do primeiro grau, sustentada apesar do medo e das omissões da cúpula do Sindicato. Transcorrido um ano, o
saldo das “negociações” é decepcionante.
As principais pautas aprovadas pelos trabalhadores estagnaram ou foram esquecidas pela administração. Confira:
3.1. Isonomia - a unificação dos quadros
de carreira e das tabelas de vencimentos é
uma bandeira de luta que permanece sem
resposta. A reivindicação está parada, na dependência de iniciativas do Conselho Nacional de Justiça. Enquanto ignora as dificuldades enfrentadas no primeiro grau, o Tribunal
de Justiça promove uma política administrativa que beneficia cargos “de confiança”.
3.2. Questão salarial - a garantia da data-base também está ameaçada. No âmbito
estadual, o Executivo chegou a reter verbas
do orçamento do Judiciário, em fevereiro

de 2016, provocando um inédito atraso no
pagamento dos salários. Para piorar, a crise
política que toma conta do País empurrou
para o Congresso Nacional propostas de retirada de direitos do funcionalismo público.
3.3. Faltas da greve - a comissão designada
pelo Tribunal para tratar da matéria – sem nenhum representante do Sindijus-PR – levou
um ano para concluir seus trabalhos. Apesar
desse tempo longo, apresentou uma solução
parcial: um “abono” que não garante a retirada
das anotações de falta das fichas funcionais.
PROPOSTA: que o Sindijus-PR institua
um comando de mobilização, formado pela
base da categoria, para definir propostas de
luta a serem encaminhadas pela Diretoria
Colegiada.

4. A REFORMA ESTATUTÁRIA
A direção do Sindijus-PR publicou, na
página da entidade na internet, o Estatuto
supostamente modificado pelo X Congresso Estadual dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Paraná (Conseju-PR),
encerrado no dia 25 de agosto de 2014. Há,
todavia, erros no documento, e esses erros
precisam ser corrigidos. Entre eles, um destaque. O artigo 68 teve redação alterada, mas
a diretoria do Sindicato manteve a versão
anterior, transposta para o artigo 69. O texto
correto (em vigor) é o seguinte:
Art. 69. Será inelegível o candidato que: [...]
III - Estiver exercendo ou vier a exercer
cargos comissionados em qualquer órgão
da administração pública.
ENCAMINHAMENTO: o Congresso
determinará a imediata revisão de todos os
registros do Estatuto, respeitadas as resoluções
das instâncias deliberativas do Sindijus-PR.
4.1. Mudanças urgentes
O Estatuto do Sindijus-PR reflete, hoje,
os interesses de uma direção centralizadora e avessa a princípios democráticos. Cabe
ao Congresso da categoria modificar a sua
estrutura, mediante debate a ser desenvolvido em grupos de trabalho e plenário, de
modo a assegurar o controle das atividades
de direção pela base da categoria. As mudanças deverão ser formuladas, debatidas
e votadas pelos delegados do Conseju-PR,
em processo em que se garanta o livre debate e a pluralidade de ideias.
PROPOSTA: o Congresso deverá aprovar
a modificação do Estatuto, nos termos e da forma especificados neste tópico, nos seguintes artigos (além de outros que venham a ser apontados pelos congressistas): 39, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 61, 62, 68, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 91.

