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Palavra do Leitor

O momento é de resistência

D

iante a “avalanche” de ameaças
ao serviço público em curso, o
Sindijus-PR convoca todos os
servidores para participar da XXII Plenária Estadual, na qual iremos juntos elaborar nosso Plano de Ação Sindical e de
Lutas de 2019, visando o enfrentamento
contra o desmonte do Estado brasileiro e
dos serviços públicos por ele ofertados.
Em recente reunião com a Presidência do Tribunal de Justiça do Paraná, foi
anunciada a iminente terceirização nas
serventias/secretarias do Estado. Tal medida acaba estando em consonância com
a terrível conjuntura que vivemos no país:
ataque à previdência, terceirização das atividades-fim, privatizações e substituição
do trabalho humano por robôs (inteligência artificial).
As medidas em trâmite no Congresso
Nacional visam prejudicar ainda mais os
direitos do funcionalismo público. Entre tais
medidas está a possibilidade de aumento do
desconto previdenciário,
fim da estabilidade funcional, a ameaça de extinção das gratificações,
quinquênios, anuênios
e até da extinção das
carreiras, passando pela
privatização de serviços
essenciais.
No Estado do Paraná, o Governo continua
com sua política de ataque aos direitos dos servidores do Judiciário. O

Sindicato reafirma sua posição de defesa
do concurso público e de repúdio à terceirização e demais medidas lesivas como a
privatização, visando assim à valorização
dos servidores e do serviço público.
É urgente e primordial a realização do
concurso, para garantirmos à sociedade
uma eficiente prestação jurisdicional, bem
como agilidade e qualidade no atendimento ao público. O momento é de união, para
que juntos possamos combater a tentativa
de desmonte do Estado de bem-estar social
e do sucateamento do serviço público.
O Sindijus-PR continuará lutando e
mobilizando a categoria para que nenhum
direito seja retirado dos servidores. As novas ameaças que surgem, como a terceirização e a inteligência artificial, demonstram a
necessidade de união e de luta da categoria,
para que nossos direitos sejam respeitados.
Juntos somos mais fortes!

Entre em contato com a redação: conscienciaeluta@sindijuspr.com.br

RELOTAÇÃO
Parabenizo o Sindijus pela
iniciativa! Esperamos (servidores
que estão no processo de
relotação, principalmente
psicólogos e assistentes
sociais) que seja dado ênfase ao
requerimento do Des. Fernando
Prazeres de realização da
relotação imediata dos servidores
psicólogos e assistentes sociais
com relotação deferida. Bom
trabalho a todos.
T.L.
INFORMAÇÃO
Solicito mais informações
referente a Pós-graduação em
Administração Pública que o
Sindijus-PR vem oferecendo.
P.M.
O valor que fechamos com a
ABDCONST, mediante convênio,
são 15 parcelas de R$180,00,
para os filiados. O curso perfaz
um total de 360 horas, podendo
ser concluido em até 2 anos;
Totalmente ead. A princípio o
curso será oferecido aos filiados
do Sindicato, num segundo
momento poderá ser aberto
aos servidores não filiados e ao
público externo com o valor já
praticado pela ABDCONST.
A ABDCONST fornecerá
certificado reconhecido pelo

MEC, conforme exige o Decreto
de adicional de qualificação,
recém conquistado pela
categoria. Estamos sempre
a disposição para quaisquer
esclarecimentos.
Direção Sindijus-PR
PARABÉNS
Gostaria de agradecer a equipe
de comunicação do SindijusPR por nos manter sempre
atualizados sobre a nossa
pauta, e assuntos que nos
afrontam diretamente, pois
quando não tenho tempo de
ver o site do Sindicato, recebo
o Boletim Eletrônico, e fico
sabendo das notícias por ali,
fica muito prático. Obrigada
pela atenção. Parabéns pelo
desempenho dos jornalistas.
P.M.F.B.
TIJUP
Gostaria de saber se vai ter o
Torneio Judiciário do Sindijus-PR
neste ano, haja vista que o último
aconteceu no ano de 2016?
A.C.R.

Foi deliberado na Plenária
em fevereiro que o TIJUP não
ocorrerá neste ano, data a ser
definida.
Direção Sindijus-PR

As cartas não refletem a opinião do Sindicato.
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TJPR prepara estudo de terceirização
dos cartórios
Sindijus-PR é
contrário à medida
que pode precarizar
as carreiras e serviço
prestado

A

pós o Supremo Tribunal Federal (STF) autorizar a terceirização
de atividades-fim, muitas categorias passaram a conviver
com a iminência de enfrentar
esse desafio, seja nas instâncias municipais, estaduais ou
federal.
O presidente do Tribunal
de Justiça do Paraná (TJPR),
Adalberto Xisto Pereira, afirmou, em reunião com o Sindijus-PR no dia 19 de fevereiro,
que sua gestão avalia como
alternativa a terceirização de
funções nos cartórios. A medida, segundo o desembargador,
seria para resolver o problema
de déficit de servidores, au,mentando o número de trabalhadores, e para cumprir com
aa recente decisão do Conselho
,Nacional de Justiça (CNJ) que
s
-determina a estatização de
mais de 170 serventias.
Diante dos diretores do
-Sindicato, o presidente disse
que o levantamento em anda-mento deve responder quantos trabalhadores terceiriza0dos e servidores nos cartórios
serão necessários. “Não have-

rá serventia só com terceirizados. Será o mínimo possível
de servidores por cartório. O
Tribunal entende que isso é
valorizar os servidores. A carreira não vai acabar”, disse.
Segundo Xisto, a terceirização
deve atingir, em algum momento, o segundo grau. “Isso
deve ocorrer também na administração pública em geral”,
afirmou.
A terceirização para o TJPR
é uma das soluções viáveis
diante da atual situação. “Não
haverá dinheiro para pagar salários, aposentadorias e pensões. Estou sendo sincero com
vocês. Gostaria de estar com
dinheiro em caixa. Mas chegamos a um ponto que não dá
mais. Não há mais condições
de colocar 15 ou 20 servidores efetivos numa secretaria”,
ressaltou. Mencionou ainda,
a possibilidade dos servidores
terem redução de salários com
redução de jornada.
Xisto não descartou a realização do concurso, suspenso
no início da sua gestão. O estudo vai determinar quantos
servidores efetivamente precisamos para depois realizar
o concurso. “Todos os dias
tenho assinado aposentadoria
de servidores, será realizado
concurso para repor essas vagas”, disse.
O Tribunal ressalta que a
situação não é confortável. O
gasto com pessoal está atin-

gindo 93% do repasse mensal
do Executivo. “Além disso, as
custas não cobrem as despesas dos cartórios estatizados,
mantidos pelo Funjus. Por
isso é preciso trabalhar com
inteligência e responsabilidade. Daqui pra frente se o presidente não tiver responsabilidade, não haverá recursos”,
decretou Xisto.
Questionado pelo Sindijus-PR sobre a qualidade do serviço, o presidente disse que o
edital de licitação para contratação de empresas terá regras
rígidas. “A serventia não será
totalmente terceirizada. Serão
mantidos analistas e técnicos,
que serão responsáveis pelos
terceirizados”, explicou. Os
recursos para contratar empresas terceirizadas serão do
Funrejus.
O presidente também revelou que está em estudo a
possibilidade de servidores da
Secretaria (2º grau) realizarem
trabalho remoto no 1º grau. E
que há possibilidade de unificação de cartórios. Não há
prazo para definir pela convocação do concurso.
DATA-BASE

O presidente garantiu a implantação da Data-Base em
maio. Os recursos estão previstos no orçamento.
AUXÍLIO-CRECHE

A minuta do projeto e o im-

pacto financeiro estão prontos para serem analisados pela
Presidência.

mações, um grupo de trabalho
deve treinar servidores do Tribunal.

RELOTAÇÃO

SAÚDE DO TRABALHADOR

Os recursos continuam sendo
julgados pelo Órgão Especial,
após a decisão do Conselho da
Magistratura. O Sindijus-PR
solicitou para que sejam verificados os pedidos deferidos,
que não interferem nos casos
que estão aguardando recurso, para efetivar a Relotação.
Xisto determinou que fosse
providenciada essa lista dos
nomes para verificação.

Xisto comunicou que o desembargador Noeval de Quadros
tem projetos nesse sentido e
orientou conversar com o magistrado. Sobre a resolução 207
do CNJ, o Sindijus-PR solicitou participar do Comitê Gestor Local de Atenção à Saúde.

TELETRABALHO

O projeto está pronto e deve
ser avaliado pelo Órgão Especial em breve. O Sindijus
reforçou a necessidade de que
os percentuais devem ser reavaliados. O desembargador
Fernando Prazeres disse que
no projeto de lei não vai constar essa informação, sendo definida por resolução posterior,
com a participação do sindicato.
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A implantação está em desenvolvimento com base nos modelos de tribunais superiores.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já usa em decisões
de admissibilidade de recurso
especial e extraordinário (o
computador emite a decisão
automática). Segundo infor-

INTERLOCUTOR

O desembargador Fernando
Prazeres seguirá como interlocutor do Sindijus-PR para
encaminhamento das demandas. Inclusive, o magistrado
deve acompanhar reunião
com a Assessoria de Projetos
da Presidência, da qual Noeval de Quadros está à frente, e
ficará responsável por receber
as demandas específicas da categoria, de cada cargo.
RESOLUÇÃO 219 E ISONOMIA

Sindicato destacou que a Isonomia não foi resolvida com a
minuta da resolução 219. Para
o Sindijus-PR, as discussões
para implantar a igualdade
entre secretaria e foro judicial devem continuar para que
seja alcançada. Xisto destacou
que a minuta da 219 está com
o desembargador Sarrão, e as
demandas podem ser tratadas
diretamente com ele.
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Terceirização, nós vamos RESISTIR!
Sindijus-PR inicia debate com a categoria no seminário e na Plenária Estadual

prazos expirarem, no caso de Processo Administrativo Disciplinar (PAD),
quem irá responder não será o terceirizado e sim o servidor.
Nossa bandeira sempre foi e continuará sendo, a valorização do serviço
público e dos servidores do Poder Judiciário Paranaense.

T

endo em vista as recentes declarações do presidente do
Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), Adalberto Xisto Pereira,
o Sindijus-PR reafirma sua posição
de defesa do concurso público e de
repúdio à terceirização, visando a valorização dos servidores e do serviço
público em geral. É urgente e primordial a realização do concurso, para
garantirmos à sociedade uma eficiente prestação jurisdicional, bem como

agilidade e qualidade no atendimento
ao público.
Conforme a diretora do Sindijus-PR, Andréa Ferreira o presidente
afirmou que em princípio seriam
terceirizados os trabalhos de “mero
expediente”. “Mas quem garante que
daqui um ano, dois ou três, não será
sua função terceirizada? E mesmo
que não seja terceirizado, assim como
acontece hoje com os estagiários dentro dos cartórios, quem checa o traba-

lho que eles fazem? Um trabalhador
terceirizado dentro do cartório, não
tem a mesma responsabilidade, não
tem fé pública, não tem login, quem
irá responder? Quem irá assinar pelo
trabalho desempenhado por ele?”,
destaca Andréa.
Ainda segundo a diretora, o excesso de trabalho que a grande maioria
dos servidores já enfrenta, seria mais
um acúmulo, mais responsabilidade.
E se o servidor não der conta ou se os

MOBILIZAÇÃO
Tendo em vista mais esta ameaça aos
servidores e a gravidade da situação, o
Sindijus-PR irá organizar um seminário no dia 16 de março, para debater
acerca da terceirização, das privatizações e da inteligência artificial. Também será convocada a Direção Executiva, no dia 15, para discutir acerca
das providências a serem adotadas
pela Entidade diante da terceirização
proposta pela Administração do Tribunal.
A direção do Sindicato destaca que “o
momento é de união, para que juntos
possamos combater a tentativa de desmonte do Estado de bem-estar social e
do sucateamento do serviço público”.
O Sindijus-PR continuará lutando
e mobilizando a categoria para que
nenhum direito seja retirado dos servidores do Judiciário Paranaense. As
novas ameaças que surgem, como a
terceirização e a inteligência artificial,
demonstram a necessidade de união e
de luta da categoria, para que nossos
direitos sejam respeitados.

INSCRIÇÕES ABERTAS

Sindijus-PR realiza seminário para debater a privatização,
terceirização e inteligência artificial

C

om o objetivo de promover a reflexão e ampliar o debate, o Sindijus-PR realizará um seminário sobre o tema: “Desafios Contemporâneos:
privatização, terceirização e inteligência artificial”. O evento acontecerá das
9 horas às 17 horas, no dia 16 de março (sábado), no Hotel Confiance Centro
Cívico, Rua Mateus Leme º 1284, em Curitiba.
A iniciativa visa conscientizar os servidores do Judiciário Paranaense acerca dos últimos ataques ao serviço público, que buscam implementar a terceirização para todas as atividades, atacando os direitos dos servidores. Também
a privatização e a inteligência artificial, outras ameaças ao serviço público,
serão discutidas durante o seminário.

As inscrições devem ser feitas até o dia 11 de março (segunda-feira), pelo
e-mail jennifer@sindijuspr.org.br ou através do telefone (41) 3075-5555. Para
os sindicalizados que vierem do interior, o Sindijus-PR irá disponibilizar hospedagem. Por este motivo, o Sindicato solicita que confirmem a necessidade
na hora da inscrição.
Os servidores que confirmarem a presença e não comparecerem, deverão arcar com as despesas do Sindijus-PR com hospedagem e alimentação. O
Sindijus-PR irá reembolsar as despesas de locomoção somente aos filiados,
embora a participação esteja aberta para todos os servidores do Judiciário
Paranaense.

Coletividade
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!Plenária Estadual define as lutas
dos servidores em 2019

, Servidores irão se
- dias 29, 30 e 31

reunir em março, em Londrina, nos

PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira (29 de março)
17h30: Credenciamento
19h00: Abertura e Lançamento do Livro “30 anos do Sindijus-PR”
20h30: Jantar de Confraternização

o
-

Sábado (30 de março)
8h30: Credenciamento
9h30: Mesa “Análise do Contexto Atual, dentro e fora do Judiciário” com
Márcio Pessatti (Historiador e ex-superintendente regional do Ministério
do Trabalho e Emprego no Paraná) e
Bernardino de Sena Fonseca (coordenador de Formação Sindical da Fenajud)
10h45: Debate

o
r
-

s

12h00: Almoço
13h30: Mesa “Quais as perspectivas
para o Serviço Público dentro do Congresso Nacional?” com Ludimar Rafanhim (Advogado do Sindijus-PR) e
Alexandre Marques (Assessor Parlamentar do Sisejufe-RJ)
15h00: Debate
15h45: Grupos
17h15: Coffee Break
17h45: Painel
18h45: Encerramento
Domingo (31 de março)
9h00: 1ª chamada da Assembleia Extraordinária
9h30: 2ª chamada da Assembleia Extraordinária

-

Visitas à base revertem em
sindicalizações

o
s
-

o
e
s
a
ma diretoria bem sucedida é
,
aquela que contribui para o
e
fortalecimento da categoria,
se amplia o conhecimento dos seus filiados. Com este ideal, o Sindijus-PR
realizará nos dias 29, 30 e 31 de março
a sua plenária anual. A XXII Plenária
Estadual dos Servidores do Poder Judiciário do Paraná acontecerá na comarca de Londrina, no Hotel Crystal,
localizado na Rua Quintino Bocaiúva,
15. A atividade está prevista no estatuto do Sindicato.
Com o tema: “Serviço Público
– Desafios Contemporâneos: como
construir novos caminhos” a Plenária
trará palestras e apresentação de experiências de outras Entidades, que aprofundarão os pontos da situação real do
país e do Judiciário, e quais as consequências na vida dos servidores.
A direção do Sindijus-PR convoca
os servidores a participar da Plenária,
enfatizando a importância da categoria
estar unida, pois a pauta a ser tratada é
de interesse de todos.
“Vamos unir forças para estarmos

U

preparados e darmos continuidade às
lutas para defender os nossos direitos”,
enfatiza José Roberto Pereira, coordenador geral.
A Plenária Estadual reúne diretores,
representantes de base e filiados para
debaterem as novas lutas dos servidores e as ações que serão colocadas em
prática, para defender as reivindicações da categoria para este ano. Até lá,
os filiados devem constituir ou renovar
seus representantes de base, realizando
eleição nos locais de trabalho para esse
fim, e enviando a ata de eleição até o
final de fevereiro ao Sindijus-PR.
INSCRIÇÕES

As inscrições acontecem até o dia 15
de março. Os interessados deverão
preencher a “Ficha de Inscrição”, que
se encontra na sessão de documentos
no site do Sindijus-PR, e enviar para a
funcionária Jennifer através do e-mail
jennifer@sindijuspr.org.br.
Os filiados que tiverem necessidade de
utilizar o hotel, devem no ato da inscrição solicitar a reserva.

As visitas à base continuam. A direção do Sindijus-PR está percorrendo
os locais de trabalho do interior, capital e região metropolitana nestas
primeiras semanas de janeiro, visando atualizar os servidores com
relação às novidades relacionadas à pauta de reivindicações da categoria,
principalmente a respeito da relotação e isonomia, bem como ouvir a
categoria acerca das condições de trabalho.
Outro ponto discutido é acerca da importância da participação dos
servidores nas atividades do Sindijus-PR, e principalmente nas lutas
deste ano. Nesses encontros, os diretores aproveitam também para fazer
novas filiações e falar da importância da mobilização da categoria para
garantir os seus direitos e a valorização do servidor público. De acordo
com o Sindijus-PR, a filiação é a única forma de tornar o Sindicato ainda
mais forte. É importante lembrar que a atuação do Sindicato só tem a
força expressiva com a participação da base, ou seja, com a participação
ativa dos servidores.
A presença do Sindicato nos locais de trabalho ressalta a importância da
aproximação, resultando no fortalecimento da categoria e no incentivo
pela busca da consciência sindical. “É muito importante, porque nós
vemos a necessidade de cada dia participar mais das lutas do Sindicato.
Assim, podemos nos familiarizar com o trabalho realizado pelo SindijusPR e nos damos conta da necessidade de união de toda a categoria,
para conquistarmos nossas reivindicações”, afirmou um dos servidores
visitados.
Na oportunidade, além de haver a distribuição de agendas e calendários
de 2019, os diretores visitaram os locais de trabalho realizando as Eleições
para Representantes de Base, que ocorreu no mês de janeiro e fevereiro.
A direção do Sindijus-PR percorreu todas as comarcas do interior, região
metropolitana, litoral e capital do Estado. Totalizando 162 comarcas e 29
locais de trabalho da capital visitados.
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PEC da Reforma da Previdência
chega ao Congresso e penaliza
classe trabalhadora

D
P
p

MOBILIZAÇÃO

A Federação Nacional dos
Trabalhadores do Judiciário
nos Estados (Fenajud) prepara
uma mobilização e campanha
nacional contra a Reforma.
Os sindicatos de base farão
um trabalho coordenado pela
entidade a fim de barrar a
tramitação da Proposta. Mais
informações serão publicadas
posteriormente sobre os atos
e ações que envolvem a PEC.
MULHERES SÃO MAIS ATINGIDAS PELA PROPOSTA

J

air Bolsonaro, atual presidente da República, entregou no dia 20 de fevereiro
ao Congresso Nacional a Proposta de Emenda Constitucional da Reforma da Previdência
(PEC 06/2019). O documento
prevê mudanças bruscas nas
regras para aposentadoria dos
trabalhadores do setor privado e servidores públicos.
O texto é mais maquiavélico do que as propostas apresentadas anteriormente por
outros governos. Se aprovada,
a classe trabalhadora e os mais
pobres serão os únicos a ser
penalizados, visto que o texto
desmantela as garantias mínimas de direitos dos trabalhadores previstas na Constituição de 1988. A Câmara é onde
a medida começará a tramitar.
Se aprovada, a PEC seguirá
para o Senado.
Pelas regras de transição
propostas por Bolsonaro, que
quer implementar a idade mínima de 62 anos para as mulheres, que terão de trabalhar
mais sete anos (55+7 = 62)
para se aposentar por idade.
Ainda assim, ela só chegaria a
32 anos de contribuição (25+7
= 32) e não se aposentaria com
o benefício integral, que, pelas

novas regras, vai exigir, no
mínimo, 40 anos de contribuição.
Dessa forma, o benefício
será de apenas 60% a quem
atingir 20 anos de contribuição e sobe 2% por ano de
contribuição que exceder esse
tempo mínimo exigido na
proposta de reforma, até chegar a 100% com 40 anos de
contribuição.
Não há menção no documento sobre a cobrança de
grandes devedores. Os únicos
que escaparam foram os militares, que, segundo o governo,
terão regras específicas discutidas mais tarde.
Os servidores públicos passarão a contribuir com alíquotas maiores. Para quem recebe
mais que o teto do INSS, o
percentual variaria de 11,68%
a 16,79% da remuneração.
Ainda para os servidores públicos, o governo determina
que o direito à aposentadoria
só pode ser concedido se for
comprovado 25 anos de contribuição, com, no mínimo,
dez deles no serviço público e
cinco no último cargo.
A proposta prevê ainda
três possibilidades de regra de
transição para quem já está no

sistema previdenciário, todas
com prejuízo para os trabalhadores.
A supervisora técnica do
escritório regional do Dieese
na Bahia, Ana Georgina, detalhou a proposta de forma clara
e alerta para alguns pontos.
De acordo com a especialista,
a aposentadoria por tempo de
contribuição deixa de existir e
a idade mínima se eleva, com
elevação para as mulheres de
60 para 62 anos e de 65 anos
para os homens. “A nova proposta prevê aumento no tempo
de contribuição de 15 para 20
anos no Regime Geral da Previdência Social (RGPS) e no
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) da União,
estados e municípios, com a
idade mínima aumentando de
60 para 62 anos para mulheres
e mantendo os 65 anos para
homens, ambos com 25 anos
de contribuição, 10 anos de
trabalho no serviço público e
05 anos de efetivo exercício no
cargo. Para os professores do
ensino infantil, fundamental e
médio, a idade mínima passa
para 60 anos para homens e
mulheres. Atualmente, a idade mínima para professoras é
50 anos e 55 para professores,

com tempo de contribuição
de 25 anos para mulheres e
30 anos para homens, com
10 anos de serviço público e
5 anos de efetivo exercício no
cargo. Com a PEC 06/2019, o
tempo de contribuição será de
25 anos para ambos”.
TRABALHADORES RURAIS

Outros afetados são os trabalhadores rurais e os mais pobres. Bolsonaro está propondo
elevar a idade de aposentadoria do benefício de prestação
continuada (BPC) de 65 para
70 anos e exigir que trabalhadores rurais façam uma contribuição anual de R$ 600.
CAPITALIZAÇÃO

A reforma estabelece no artigo 201-A, a adoção do modelo
de capitalização, com contas
individuais, para o regime
de Previdência, ou seja, uma
ruptura radical com o atual
modelo de participação, onde
o trabalhador da ativa e as
empresas financiam os beneficiários. Isso deve gerar um
aumento do gasto público durante o período de transição
entre os dois modelos e um
futuro incerto sobre o valor
das aposentadorias.

As mulheres serão as mais
prejudicadas com a reforma
da Previdência se a proposta
apresentada por Jair Bolsonaro for aprovada pelo Congresso Nacional. A afirmação
é da professora de Economia
e Relações do Trabalho da
Unicamp (Cesit), Marilane
Teixeira. Pelas regras atuais,
segundo a professora, umar
mulher de 55 anos e com 25f
anos de contribuição teriat
de trabalhar mais cinco anosd
para se aposentar por idade e
conseguir receber o benefíciod
integral. Ou seja, estaria aposentada aos 60 anos e com 30p
anos de contribuição.
i
Já pelas regras de transiçãof
propostas, a idade mínima seráu
de 62 anos, essa mesma mulher
terá de trabalhar mais 7 anoss
(55+7 = 62) para se aposentar
por idade. Ainda assim, ela sód
chegaria a 32 anos de contri-q
buição (25+7 = 32) e não sed
aposentaria com o benefícion
integral, que, pelas novas regras, vai exigir, no mínimo, 40l
anos. Dessa forma, o benefícioq
será de apenas 60% a queml
atingir 20 anos de contribuiçãoe
e sobe 2% por ano de contri-m
buição que exceder esse tempos
mínimo exigido na propostat
de reforma, até chegar a 100%m
com 40 anos de contribuição. d
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Direção do SindijusPR reafirma a sua
posição para 2019

Trabalho de Base
RADAR

SINDIJUS-PR BUSCA
ACORDOS NA AÇÃO DO IPE

A direção do Sindijus-PR tentou negociação, juntamente com
o advogado Daniel Godoy, na Procuradoria Geral do Estado
para discutir a possibilidade de acordo nas ações do IPE,
dos processos referentes à Ação Declaratória n° 000109657.1999.8.16.0004 da 1° Vara da Fazenda. Ainda não há
resposta oficial do governo.

sDefesa do concurso público, valorização dos servidores e a priorização
odo 1º grau
a
Arquivo Sindijus-PR
a
.

a
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s
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MINISTÉRIO PÚBLICO DEVE
DIGITALIZAR INQUÉRITOS
POLICIAIS, DIZ CNJ

s

a
-

N

a
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o momento atual da conjuntura
nacional, e buscando se prevenir
de surpresas futuras, o Sindijus-PR
areuniu a direção Executiva e Colegiada, em
5fevereiro, para deliberar questões adminisatrativas e também em relação a pauta de luta
dos servidores para o ano que se inicia.
Os diretores avaliaram e aprovaram as
odeliberações da executiva, sendo elas:
- - aquisição de uma casa pré-fabricada
0para atender a demanda do funcionário de
imediato que será colocada na entrada dos
fundos da sede campestre, e na sequência
áuma reforma na casa do servidor;
r - adequação do pátio, estacionamento da
ssede urbana;
r - e os protocolos administrativos serão
distribuídos entre a direção executiva para
-que haja um acompanhamento constante
edos pedidos do Sindijus-PR junto ao Tribuonal de Justiça do Paraná (TJPR).
- A direção colegiada referendou as de0liberações da Executiva e ainda, devido a
oquestão da atual conjuntura política em remlação aos desafios que os trabalhadores vão
enfrentar neste ano, deliberou que não é o
-momento de se fazer investimentos que pososam gerar mais custos ao Sindicato, devendo
atodos os recursos ser canalizados para a luta,
%manutenção dos direitos e avanço na pauta
da categoria.

Dessa forma, suspende qualquer investimento na construção da sede em Porto Rico,
mas para atender os servidores da região foi
ampliado o convênio com a Caixa Econômica Federal do Paraná (as sedes pesqueiras da Associação da Caixa, localizadas em
Porto Rico, no norte do Estado, e de Alvorada do Sul.), portanto não haverá prejuízo
no âmbito de lazer aos filiados da região. Os
filiados e seus dependentes poderão utilizar
a sede com as mesmas condições dos associados da Caixa. O servidor que quiser fazer
sua reserva para as sedes pesqueiras deverá se inscrever através do Sindijus-PR pelo
telefone (41) 3075-5555 ou ainda via e-mail
conscienciaeluta@sindijuspr.org.br.
O destaque da reunião ficou na Eleição
de Representantes de Base que acontece
até o final deste mês e a realização da Plenária Estadual. Assim, ficou deliberado que
no próximo mês, em março, na comarca de
Londrina, acontece nos dias 29, 30 e 31, a
XXII Plenária com o tema “Serviço Público
– Desafios Contemporâneos: como construir novos caminhos” que irá definir o plano de lutas e ação sindical da categoria para
2019.
Finalizando, os diretores reafirmaram a
posição do Sindijus-PR na defesa da realização do concurso público, valorização dos
servidores e a priorização do 1º grau.

O CNJ determinou que cabe ao Ministério Público, na
qualidade de parte titular da ação penal, promover a
distribuição eletrônica das denúncias, acompanhadas das
peças necessárias, também digitalizadas, nos termos do artigo
10 da Lei n. 11.419/2006 e do artigo 22 da Resolução CNJ n.
185/2013. Com a referida decisão, volta a vigorar na íntegra
a Instrução Normativa nº 13/2018 da Corregedoria-Geral
de Justiça do Paraná, que veda que os inquéritos policiais
sejam digitalizados pelas escrivanias do TJPR e estabelece
que a denúncia e os documentos que a acompanham devem
ser apresentadas eletronicamente pelo Sistema Projudi.
O Sindijus-PR ingressou como terceiro interessado nesse
Procedimento de Controle Administrativo nº 000492624.2018.2.00.0000, atuando em defesa dos servidores.

SINDIJUS-PR PEDE QUE TJPR
SUSPENDA TRANSFERÊNCIA DO
FÓRUM DE LONDRINA
Pedido do Sindijus-PR, SEI 0053929-76.2017.8.16.6000,
requer a suspensão da transferência do Fórum Criminal de
Londrina, até que todas as pendências físicas, estruturais
e de segurança sejam solucionadas. O Sindicato ainda
solicita a apresentação de documentos legais de alvará,
laudo pericial do corpo de Bombeiros e laudo sanitário da
Vigilância Sanitária. O pedido se sustenta diante do SEI que
trata da mudança do Fórum para um imóvel locado, já que
a construção do novo edifício para abrigar o Fórum Criminal
está prevista para o mesmo terreno onde se encontra o
atual. A vistoria realizada demonstrou que o prédio alugado
necessita de adequações, para ser plenamente utilizado. As
fotografias feitas pela vistoria mostram a necessidade de
reparos, inclusive no teto.
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Inteligência Artificial X Servidores X
Concurso Público X Saúde

O uso da tecnologia
no Judiciário está
em discussão.
Poderá substituir o
trabalho humano?

O

uso da inteligência
artificial no Judiciário está em discussão. Após o pronunciamento
do novo presidente do Tribunal de Justiça do Paraná
(TJPR), Adalberto Xisto Pereira, quando em sua posse
afirmou que “aposta no uso
de algoritmos e em inteligência artificial para agilizar as
decisões judiciais e diminuir
a sobrecarga de trabalho dos
funcionários”. Determinou
ainda que “fosse suspenso
o concurso público para a
contratação de 140 técnicos
judiciários – processo seletivo que já se arrasta há mais
de dois anos, por causa de
limite prudencial de gastos”.
Com essas declarações, vários
questionamentos surgiram:
como esse sistema tecnológico poderá substituir o trabalho humano?
Para o Sindijus-PR a virtualização do trabalho estará aos poucos reduzindo o
quadro de servidores que já
é escasso, mesmo que isso
represente uma facilidade
para quem utiliza o serviço.
Devemos estudar a proposta
com cautela; pois como fica a
defasagem de servidores para
atender à demanda da sociedade? Como oferecer uma
prestação de serviço de qualidade?
Não é de hoje que, para ser
um bom servidor público, é
preciso sentir a missão de servir à sociedade. No entanto,
frente ao ambiente de constantes mudanças promovido
pela atual revolução tecnológica, muitos servidores estão

AGENDA
05 DE MARÇO
Carnaval
08 DE MARÇO
Dia Internacional da Mulher
15 DE MARÇO
Reunião da direção
colegiada do Sindijus-PR

se sentindo pressionados e
chegam a adoecer.
Em 2017, durante o Congresso “O Futuro do Judiciário: da Virtualização à Inteligência Artificial”, realizado
pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário
do estado de Santa Catarina
(Sinjusc), o doutor em Saúde Pública Nelson Passagem,
afirmou que “se há alguma
possibilidade de resumir os
motivos pelos quais os trabalhadores adoecem, em primeiro lugar estaria a verticalização de poder, depois as
condições ambientais do local e as condições externas”.
Para resolver grande parte das questões que afetam a
saúde, orienta Nelson Passagem, é fundamental que os
trabalhadores tenham papel
central para o encaminhamento de políticas do Tribu-

nal de Justiça para o setor.
O Sindijus-PR, conversando acerca do tema com os
servidores em suas visitas aos
locais de trabalho, constatou
que essa virtualização, como
o Projudi que já existe no Tribunal de Justiça do Paraná, só
aumentou ainda mais a demanda de trabalho. Segundo
a diretora Carolina Nadolny,
o Projudi só aumentou a carga horária, já que por ser um
processo virtual permite que
as partes e o Juízo possam
acessá-los a qualquer hora,
fazendo com que automaticamente o servidor gere acúmulo de trabalho durante o horário normal de expediente.
“O Sindijus-PR não é contra esse processo de virtualização, mas dizer que ele substituirá o servidor não condiz
com a realidade”, enfatiza
Carolina.

E outro questionamento:
como fica a segurança das informações? Como manter a
confidencialidade desses dados, em se tratando de uma
“nuvem” – banco de dados
virtual?
Para o Sindicato essa é
uma questão preocupante,
pois é preciso haver debate
sobre o tema para encontrar
as melhores soluções para o
Judiciário Paranaense em geral, pensando principalmente
nos servidores, que serão diretamente atingidos por essa
inovação. O Tribunal deve
ouvir os servidores! O conhecimento e a experiência
dos seus trabalhadores devem ser considerados, temos
que fazer a discussão antes de
implantar algo que irá atingir
diretamente a todos. Os servidores não podem ser prejudicados!

16 DE MARÇO
Seminário “Desafios
Contemporâneos:
privatização, terceirização
e inteligência artificial”. O
evento acontecerá das 9
horas às 17 horas, no Hotel
Confiance Centro Cívico,
Rua Mateus Leme º 1284,
em Curitiba
25 DE MARÇO
Dia Nacional dos Oficiais de
Justiça
29, 30 E 31 DE MARÇO
XXII Plenária Estadual Anual
dos Servidores do Poder
Judiciário do Paraná que
acontecerá na comarca de
Londrina, no Hotel Crystal,
localizado na Rua Quintino
Bocaiúva, 15
19 DE ABRIL
Paixão de Cristo
21 DE ABRIL
Páscoa e Tiradentes
29 DE ABRIL
4 anos do Massacre dos
Servidores Públicos no
Centro Cívico

