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Paraná adia implantação do
PJe-JT. EmSC,maisumaversão

PROCESSO ELETRÔNICO

A visita ao TRT-SC do juiz José
HortêncioRibeiroJúnior,coordenador
doGrupo deTrabalho deEspecifica-
çãodeRequisitosparaoPJede1ºgrau,
doCSJT,nesta sexta-feira, foi antece-
didadeumaimportantenotíciaquere-
força o entendimento do SINTRA-
JUSCsobreo sistema.
A pedido do TRT-PR, o ministro

CarlosAlbertoReisdePaula,presiden-
te doConselho, dilatouoprazopara a
retomadadaimplantaçãodoPJe-JTnas
VarasdoTrabalhodoParaná.
Aprorrogação,segundonotíciapu-

blicadano site doTribunal, havia sido
solicitadaemvisitaaoTST,pelaPresi-
dênciadoTRT-PR,sensívelaosrelatos
demagistrados, servidores e advoga-
dosquantoaosembaraçosenfrentados
nousodoPJe-JT, no seu atual estágio
dedesenvolvimento.
Segundo o site, �para a direção do

Tribunal paranaense, o adiamento do
prazopermitirá viabilizar a estratégia

regionaldeassegurarmaiorefetividade
commenor impactonamigraçãopara
oPJe-JT. Informações técnicas recebi-
dasatéomomento indicamqueafutu-
ra versão 1.4.9 colocará o PJe-JT em
estágioevolutivoequivalenteaosiste-
maprocessualnativodoTRT-PR�.
Oprazode implantação,que termi-

naria em3de fevereiro, será agora de
até 60dias após a disponibilizaçãoda
versão1.4.9, atualmenteemdesenvol-
vimento.
Vale lembrar que o juiz JoséHor-

têncioRibeiro Júnior vemaSC fazer
umaexposiçãodanovaversão (1.4.8),
queaindanãoentrouemoperação, eo
Paranávai aguardar até a implantação
da versão 1.4.9.

Ponto do PJe-JT sai de sessão
doPleno
Na segunda-feira, 10, o Requeri-

mento do SINTRAJUSCque pede a
imediatasuspensãodoPJe-JTemSanta

Catarinaatéqueosistemaofereçame-
lhores condiçõesdeoperabilidadepe-
los usuários estaria na pauta doPleno
do TRT-SC, conforme o SINTRA-
JUSCjávinhaanunciandodesdejanei-
ro.
Aexpectativa eraqueosmagistra-

dos teriamoentendimentoqueaPresi-
dênciadoTRT-PR teveemrelaçãoao
PJe-JT,marcando posição emdefesa
de seu próprio sistema até que o do
CSJTofereçaplenascondiçõesdeuso.
ParabénsaoTribunaldoParaná.
Mas,nestaquinta-feira,oSindicato

teve a informaçãodequeoponto será
retiradodapauta porqueo relator não
estará na sessão.
OSINTRAJUSCjáhaviaconvida-

do aOAB-SCe aAssociaçãoCatari-
nense dos Advogados Trabalhistas
(ACAT)aacompanharemojulgamen-
to doponto doSindicato, visto queos
advogados tambémenfrentamproble-
mas comoPJe-JT.AOAB-SCdivul-

HOJE TEMASSEMBLEIA, ÀS 13H30,
NA RAMPA DO TRT. PARTICIPE!
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gou em seu site um texto intitulado
�OAB/SC denuncia caos na
implantação do processo eletrônico
nosTribunais�: �Milharesdeadvoga-
dos reclamamda instabilidadedo sis-
temaea formaaçodadacomquevem
sendo feita a transição de ummodelo
para outro, causando sérios proble-
mas, como a perda dos prazos pro-
cessuais�. �Estamos no meio do
caos�, disse o presidente da entida-
de,TulloCavallazziFilho, queno iní-
cio de fevereiro reiterou o pedido de
suspensão do PJe-JT e do sistema
eletrônico do Tribunal de Justiça

(eSAJ).Esteé,atualmente,omaiorde-
safioparaosadvogadosde todoopaís,
disseele,paraquemoprocessoeletrô-
nicoénecessárioeirreversível,maspre-
cisaserfeitodemaneiragradual.
Asqueixasdosadvogados incluem

instabilidadeconstantedosistema, fa-
lhasna intimaçãodaspartes, regrasdi-
ferentesnos tribunais,entreoutras.Em
SantaCatarina, aOAB-SCvembus-
candoumasoluçãonegociada,masnão
abremão da suspensão do cronogra-
made implantação. �Temquesuspen-
der a instalação emnovas comarcas e
aceitar tambémopeticionamento em

papel, atéque tudoesteja funcionando
perfeitamente�,disseopresidente.Com
informações daOAB-SC

Assembleia às 13h30
OTRT-SCmudouohoráriodaex-

posiçãodojuizJoséHortêncioRibeiro
Júnior, queseria às14horase foi ante-
cedida para às 13 horas. Reiteramos
que, apesardamudança, serámantida
aAssembleia das13h30, na rampado
TRT,epossivelmente tambémseuca-
ráterpermanenteemfunçãodamobili-
zação que irá requerer a Campanha
Salarial2014.

Servidores federais aumentampressão
para governo abrir negociação salarial
Na quarta-feira, dia 5, servido-

res públicos federais de todoBrasil
estiveramnoMinistério de Planeja-
mento, Orçamento e Gestão
(MPOG) para o lançamento nacio-
naldacampanhasalarialunificadade
2014 e para cobrar a realização de
audiência com a ministra Miriam
Belchior, comoobjetivo de negoci-
ar a pauta de reivindicações proto-
colada junto ao governo desde 23
de janeiro. O Fórum das Entidades
Nacionais dos Servidores Públicos
Federais realizaReuniãoAmpliada,
nesta sexta-feira, 7, às 10 horas. Na
pauta a discussão o calendário das
próximas atividades da campanha
salarial 2014.
Durante a manifestação desta

quarta-feira - que teve a participa-
ção de representante do SINTRA-
JUSC - , depois de muita pressão
dos servidores para que a ministra
desse uma satisfação à categoria,
uma comissão formada por 13 enti-

dades nacionais � entre elas a Fenaju-
fe � foi recebidapelo secretário deRe-
lações deTrabalho, SérgioMendonça
e pelo Secretário Executivo do
MPOG,André Bucar.
Os representantes dos servidores

reiteraramopedido de resposta à pau-
ta de reivindicações já protocolada no
MPOGe insistirampara que o gover-
no reabra as negociações com os ser-
vidores. Os representantes do gover-
no afirmaram que têm um acordo fir-
mado em2012 com servidores, ainda
emcumprimento, e queogovernonão
teriacessado interlocuções, estandoem
pleno funcionamentoosgruposde tra-
balho junto aosministérios.
Disseram ainda que servidores te-

riam recebido reestruturação de salá-
rios desde início do governoLula, até
agora em patamar muito superior às
perdas inflacionáriosqueeventualmen-
te fossemdevidas à título dedata base,
mas ao final, pressionados pelos ser-
vidores de que este será um ano atípi-

co, com a realização de copa do
mundoeeleiçõesgerais nopaís, afir-
maramque o governo compromete-
se a responder formalmente os oito
pontosdapautade reivindicaçõesaté
oCarnaval e disseramquevão inter-
mediar a construção de uma reunião
comaministraMirianBelchior.
Os servidores cobramuma atua-

ção diferente do governoDilma/PT
no trato de sua pauta, assegurando
espaço de negociação efetiva desde
já, pois a persistir a política de con-
gelamento e o desrespeito à data
base, a preparação de Greve con-
junta de todo o funcionalismo tende
a se acelerar.
Váriossetores jádiscutemcomsua

base um calendário de
paralisação.comoocorre comaCon-
dsef (carreiras doexecutivo), aFasu-
bra (técnicos-administrativosdasuni-
versidades) e o Sinasefe (servidores
dos Institutos Federais), que indicam
início da greve para omês demarço.


