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DÚVIDA
Gostaria de saber como funciona o desconto em folha de 
pagamento para me tornar filiada? Desde já, agradeço a 
atenção. M.N.H.

Todas as fichas de filiação são encaminhadas ao Tribunal 
no 5º dia útil de cada mês, sendo implantado o desconto 
da mensalidade no valor de 1% da remuneração na 
próxima folha de pagamento. Quando se confirma a 
implantação do primeiro desconto, é efetuada sua filiação 
e o servidor já pode ter acesso a todos os benefícios que o 
Sindijus-PR proporciona. Todo esse procedimento leva em 
torno de 30 a 60 dias. Sindijus-PR

INFORMAÇÃO
Venho dizer que fico muito contente pela comunicação do 
nosso Sindicato, pois através das atualizações diárias no 
site do Sindijus que fico sabendo dos acontecimentos da 
nossa área. São diversas notícias, principalmente agora 
pela luta do plano de carreira em todo Estado, e ao mesmo 
tempo podemos interagir dando sugestões. Afinal, o 
Sindijus é nosso, e devemos participar juntos. P.M.F.

OBRIGADO
Sentimo-nos amparados neste 34 anos de existência do 
Sindijus-PR, e que muitas lutas tive o privilégio de ser um dos 
primeiros filiados, com muito orgulho. Parabéns. J.P.C.

AGRADECIMENTO
Aproveito este ágil meio de comunicação para, em 
meu nome próprio, e de meus colegas aposentados do 
foro judicial, externar a esse conceituado e laborioso 
Sindicato, os nossos sinceros agradecimentos pela 
propositura do procedimento judicial objetivando o nosso 
reenquadramento funcional, com essa medida temos 
a certeza de que a disparidade de nossos vencimentos 
será corrigida. Quero, também, externar elogios e 
agradecimentos ao Escritório do Dr. Ludimar pela 
confecção do procedimento. C.M.P.

As cartas não refletem a opinião do Sindicato.

Palavra do LEITOR
entre em contato: conscienciaeluta@sindijuspr.com.br

O XIII Congresso dos servidores do Poder Ju-
diciário do Paraná, Conseju, teve como re-
sultado a construção de ideias para um novo 

mundo, com mais justiça social, progresso e harmo-
nia entre as pessoas. 

A presidenta da APP-Sindicato e mestre em Educação 
pela UFPR, Walkíria Olegário, foi uma das participantes 
do evento, e iniciou sua fala com a concepção de alterna-
tiva apresentada por Paulo Freire, de um inédito-viável, 
em sua obra Pedagogia do Oprimido (2011) “O inédito-
viável é na realidade uma coisa inédita, ainda não cla-
ramente conhecida e vivida, mas sonhada, e quando se 
torna um percebido destacado pelos que pensam utopi-
camente, esses sabem, então, que o problema não é mais 
um sonho, que ele pode se tornar realidade”. 

Diante disso, a professora afirmou que o sonho 
possível que se quer realizar só será conseguido à 
medida em que os homens e as mulheres se compro-
metam a realizá-lo, e para construirmos um mundo 
possível é necessária uma atitude de reflexão, de ins-
tauração do novo, com o compromisso da transfor-
mação ativa e democrática que levem à construção 
de um mundo-solidário. 

Walkíria convocou os participantes a lutar pelos 
seus ideais, com a seguinte afirmação: “vamos cons-
truir as bases do que vocês querem para o Judiciário, 
que seja uma instituição antirracista e feminista, que 
respeite as pessoas independentemente das suas ra-
ças, gêneros, orientação sexual e crença religiosa e 
que seja democrático, retomando à base daquilo que 
foi interrompido, de um ideal democrático, mas que 
estamos retomando novamente. 

Neste sentido, o Sindijus-PR trabalha também 
para conseguir construir um mundo mais justo, de-
mocrático e humano para todos, com deliberações 
construídas em conjunto com a categoria no Con-
gresso para promover um mundo mais humano, mais 
digno e mais justo para todos.

Justiça em Quadrinhos

Um outro  
mundo é possível



3www.sindijuspr.org.br  |    |  Dezembro de 2022

PAUTA FINANCEIRA

Sem reposição da inflação, servidores 
aguardam definição dos 12,13% de 2022

LIVEJUS

Pouca gente conhece a sistemática do 
Regime da Previdência Complemen-

tar (RPC) e para ajudar aos servidores a 
LiveJus de dezembro abordou o tema. É 
um assunto que vem chamando a aten-
ção nos últimos meses, já que a Lei Es-
tadual20777 instituiu o Regime obri-
gatória apenas aos que ingressaram no 
serviço público o dia 18 de novembro de 
2021, data da publicação da lei.

A Previdência Complementar pro-
porciona uma aposentadoria limitada 
ao teto do INSS, de R$ 7.087,22. Mesmo 
com a criação do regime, os servidores 

seguirão contribuindo com a Paranapre-
vidência, já que ela é a responsável pelo 
pagamento das aposentadorias até o teto 
do INSS.

O advogado do Sindijus-PR Ludimar 
Rafanhim explica que o regime previ-
denciário é automático, mas os novos 
têm 90 dias para escolher, e caso não 
aceitem, pelo regime os valores que fo-
ram contribuídos serão devolvidos. Já os 
servidores que ingressaram antes, não 
são obrigados, mas caso escolham pelo 
regime, a decisão é irretratável, ela não 
poderá voltar atrás”, esclarece.

Sindijus-PR alerta para a 
Previdência Complementar

Data-Base somente ano que vem,  
diz presidente do TJPR

Souza Netto garante que em 2023 as tratativas da Data-Base serão retomadas

O presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, 
José Laurindo de Souza Neto, confirmou ao 
Sindijus-PR na tarde do dia 14 de dezembro 

que o anteprojeto de lei da Data-Base de 2022 só 
será enviado ao Órgão Especial no ano que vem. A 
resposta vem após o Sindijus-PR pedir reunião ur-
gente para tratar das pendências da categoria.

Sem reposição da inflação, os servidores aguar-
dam pela definição da implantação do índice de 
12,13%. “A inflação alta dos últimos anos e o parce-
lamento do reajuste de 2020 e 2021 geraram perdas 
econômicas à categoria”, sustenta a coordenadora-
geral do Sindijus-PR, Andrea Ferreira. 

Souza Netto aponta que segue conversando com 
o presidente eleito, desembargador Luiz Fernando 
Keppen, sobre o tema e garante que no início de 
2023 as tratativas serão retomadas. Mesmo com este 
cenário, o Sindijus-PR insistiu para que a proposta 
seja encaminhada na primeira sessão do colegiado. 

Desde maio o Sindijus-PR vem mobilizando a ca-
tegoria em atos e assembleias na busca pela implan-
tação da Data-Base. “Foram dezenas de ações mesmo 
antes de 1º de maio, com a aprovação da nossa pauta. 
Discutimos nossas reivindicações com a administra-
ção e continuaremos lutando para garantir que o di-
reito dos servidores seja respeitado”, diz Andrea. 

O Sindicato avalia desde já a convocação de assem-
bleia em janeiro, para reunir os servidores e avaliar 

ações em defesa da Data-Base. “Temos 
uma preocupação muito grande com o 
acúmulo de perdas salariais. A proxi-
midade com maio de 2023, quando um 
novo índice será definido, é um alerta 
para os servidores, que desde 2020 não 
tem o direito à Data-Base integralmen-
te”, explica Andrea.

Com a LDO em discussão na As-
sembleia Legislativa, a aprovação da 
Lei de Diretrizes garante aos servido-
res os recursos do orçamento do TJPR 
estarem destinados para a Data-Base. 
O Tribunal ainda afirma que há pre-
visão para o reajuste de 2023, percen-
tual que será apurado em maio.

Escaneie o QRcode 
para assistir à LiveJus 
sobre o tema
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BENEFÍCIO

O Projeto de Lei nº 305/22, que concede o au-
xílio-creche aos servidores e magistrados foi 
enviado para ser sancionado pelo governador 

do Estado. O projeto entrará em vigor, assim que for 
publicado do Diário Oficial, na data da sua publica-
ção. O benefício contempla uma pauta histórica de 
reivindicação da categoria, pois o auxílio já tinha 
sido solicitado em outras gestões, sem ser atendido 
e, após 11 anos, finalmente é concedido.

Com a lei em vigor, o Tribunal de Justiça do Pa-
raná (TJPR) concederá o benefício de R$ 719,62 por 
criança, até o limite de três filhos entre 6 meses e 5 
anos de idade. O auxílio tem o objetivo de “oferecer 
condições para o custeio dos serviços de atendi-
mento com dependentes em berçário, maternal ou 
assemelhado e pré-escola”. 

Mas vale destacar que a assistência creche é uma 
proteção garantida constitucionalmente, ela está 
prevista na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 
e deve ser paga por empresas ou órgãos que tenham 
ao menos 30 mulheres com mais de 16 anos. Assim, 

Auxílio-creche 
é conquista 
histórica dos 
servidores

DIREITO

O Sindicato juntou manifestação no pedido SEI nº 0064056-
97.2022.8.16.6000, em razão do despacho nº 8356647-DE-

F-D que aponta um desalinhamento entre os reajustes dos téc-
nicos judiciários e oficiais de Justiça de carreira. Estes últimos 
teriam como data-base de reajuste da IT, no mês de outubro. 
O despacho orienta que os reajustes da IT dos Técnicos fiquem 
alinhados com os dos oficiais a partir do próximo ano.

O Sindijus-PR argumenta que parece razoável que ocorra o 
alinhamento, mas que este não pode ser às custas de perdas 
para os técnicos judiciários que ficarão com seus valores defa-
sados por alguns meses, com evidentes prejuízos indenizató-
rios. As despesas com locomoção para cumprimento dos man-
dados foram majoradas e as consequências não podem recair 
sobre os técnicos que terão que arcar com recursos próprios.

“Por todo o exposto, deve ser concedido o reajuste requeri-
do de forma a assegurar o cumprimento da lei e regulamentos, 

fazendo-se os ajustes necessários no momento oportuno para 
alinhar os reajustes dos dois cargos em questão. Pelo exposto 
requer-se: a) o pagamento imediato da parte incontroversa de 
12.13%, (maio a outubro) ficando a diferença para pagamento 
posterior; e b) pagamento retroativo do período de maio a ou-
tubro.”, afirma o pedido.

O Sindicato enfatiza a necessidade de que a indeniza-
ção seja reajustada o mais breve possível, tendo em vista as 
grandes perdas que os servidores tem acumulado em razão 
do aumento dos combustíveis, sendo que a decisão de reajus-
tar deveria ter sido proferida já há alguns meses, e enquanto 
isso os servidores sofrem com más condições de trabalho, 
não recebendo nem o necessário para custear os gastos com 
combustíveis. 

Consiste numa grande injustiça a decisão de não reajustar 
a IT, tendo em vista os prejuízos acumulados pelos técnicos.

Sindijus-PR junta manifestação no SEI do reajuste da IT

auxíliocreche
Maurilio Cheli / SMCS

o Sindijus-PR sempre 
lutou pela implementa-
ção do auxílio, garan-
tindo aos servidores o 
direito ao livre exercí-
cio de seu trabalho, com 
a garantia de que seus 
filhos estejam devida-
mente amparados sem 
prejuízo à família.

É mais uma 
conquista dos 

servidores que por anos 
reivindicaram o benefício 
e resultado de trabalho 
feito pelo Sindicato”

Andréa Ferreira, coordenadora-geral.

Benefício será de R$ 719,62 por 
criança, até o limite de três filhos 
entre 6 meses e 5 anos de idade
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QR CODE

Escaneie o QRcode 
para verificar todas 
as alterações no PAD

LUTA hISTóRICA

Publicada em 14 de setembro deste ano, a Lei 
21.230/2022 alterou o Estatuto dos Servidores 
do Poder Judiciário e estabeleceu novas regras 

para o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) 
no Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR). Luta histó-
rica do Sindijus-PR, algumas propostas da categoria 
foram incorporadas à legislação.

O Sistema Disciplinar é tratado a partir do artigo 
193 e conta com importantes alterações. Não mais di-
vidido entre servidores de 1º e 2º graus, a Lei estabe-
lece um regime único intitulado “sistema disciplinar”. 

A nova Lei traz a possibilidade de instauração de três 
procedimentos administrativos: verificação preliminar, 
sindicância e o PAD. Em relação às penalidades, não há 
mais a previsão de aplicação de censura, restando ape-
nas advertência, suspensão, demissão, cassação de apo-
sentadoria e destituição de cargo em comissão. 

Outra novidade defendida pelo Sindijus-PR, e 
incorporada ao Estatuto, é a criação da Comissão 
Permanente, composta de funcionários ocupantes 
de cargos efetivos, estáveis e bacharéis em direi-
to, escolhidos entre servidores lotados em 1º e 2º 
graus de jurisdição. A comissão irá atuar em todas 

as sindicâncias acusatórias e PADs. 
“Cada procedimento terá a indicação de três servi-

dores para compor a Comissão, que serão responsáveis 
pela instrução e andamento dos processos”, explica a 
advogada e assessora do Sindicato, Paula Viana.

A principal alteração atinge, principalmente, os 
servidores de primeiro grau. “A mesma autoridade 
que instaurava o PAD, também era quem instruía e 
julgava o processo. Hoje, com a criação das Comis-
sões, a Lei adota mecanismos para impedir os casos 
de assédio moral contra servidores”, assevera Paula. 

O avanço maior é a criação do Termo de Ajus-
te de Conduta (TAC), que poderá ser realizado nos 
processos que envolvam fatos de menor potencial 
ofensivo, onde a penalidade aplicada seria de adver-
tência ou suspensão até 30 dias. Ainda poderá ser 
requerido pelo próprio servidor, sugerido pela Co-
missão e ofertado pelo juízo competente. 

“O TAC servirá como alternativa, possibilitando 
que o servidor corrija e adeque sua conduta, sem a apli-
cação de uma penalidade. A vantagem maior é para os 
servidores no final da carreira, que não terão o pedido 
de aposentadoria suspensos aguardando o andamento 

Alteração na Lei do Estatuto cria Comissão Permanente  
e passa a tratar com igualdade servidores de primeiro grau e secretaria

PAD unifica procedimentos, 
mas servidores devem 

ter atenção com processos

O Sindijus-PR frisa 
que os servidores 

devem procurar a 
assessoria jurídica logo no 
início do prazo de defesa”

do PAD ou cumprimento 
de suspensão”, ressalta a 
advogada.  

Paula Viana alerta 
aos servidores que a falta 
de leitura e resposta de 
intimação é a maior rein-
cidência de abertura de 
Sindicância e PAD, uma 
vez que se trata de obri-
gação do servidor trazida 
no Código de Normas.

A partir de agora, a 
atenção precisa ser re-
dobrada com o sistema 
Mensageiro e intimações 
no PROJUDI, já que o ar-
tigo 220 prevê a citação 
e intimação através dos 
meios eletrônicos. “Sem a 
confirmação de leitura em 
até dez dias, contados da 
data de envio, será con-
siderado realizado o ato 
na data do término deste 
prazo”, alerta Paula.
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Luta pela VALORIzAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO marcou 2022
retrOsPeCtIVA 2022

O ano de 2022 foi marcado por muitas mo-
bilizações pela valorização do serviço 
público, tivemos muitos desafios: pós

-pandemia, reforma administrativa, ataques 
aos direitos dos servidores, luta por melhores 
condições de trabalho, perdas, entre outras. 

Viriam, ao longo dos meses, muitas mesas 
de negociação com o Tribunal de Justiça do 
Paraná (TJPR). Reuniões intermináveis para 
para romper as barreiras, e conquistar itens da 
pauta de reivindicações da categoria e também 
para assegurar os direitos já conquistados. 
Parte do objetivo foi alcançado. “Garantimos 
a contratação de mais servidores, além das 114 
vagas para técnicos judiciários; sanção da Lei 
que trata de novas regras da licença especial; 
novas regras para Gratificação de Incentivo à 
Qualificação Funcional; majoração do auxílio
-alimentação e a implantação do auxílio-cre-

Ano foi de muita luta 
para a categoria e 
mobilizações dos 
servidores em todas 
as regiões do estado



7www.sindijuspr.org.br  |    |  Dezembro de 2022

Luta pela VALORIzAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO marcou 2022
che. Não podemos descartar estes pequenos 
avanços”, lembra a coordenadora-geral do Sin-
dijus-PR, Andréa Ferreira.

Ao longo de mais de 33 anos de existência, o 
Sindijus-PR nunca teve uma atuação tão impor-
tante para a categoria como neste ano. A atual 
direção teve que se reorganizar, após perdas la-
mentáveis como do ex-coordenador-geral José 
Roberto Pereira e do ex-secretário-geral Luci-
nei Guimarães, mas manteve firme o seu com-
promisso com a categoria no sentido de bata-
lhar pelos direitos dos servidores do Judiciário 
Paranaense, sobretudo, de forma humana, de-
mocrática, transparente e eficiente.

“Queremos para 2023 que os servidores 
participem mais da vida da Entidade, seja com 
críticas, com sugestões ou mesmo apoiando as 
lutas, pois só assim podemos saber o que a ca-
tegoria precisa, estando mais perto e ouvindo o 
que ela deseja. Só a unidade dos servidores na 
luta justifica a vida, sem união, não há supera-
ção”, destaca Andréa.

O ano que se encerra nos traz uma certeza: 
a do dever cumprido, com a esperança de um 
mundo melhor. Mas ainda teremos muitos de-
safios pela frente. No próximo ano, precisamos 
lutar ainda mais, pois só assim conseguiremos 
obter os avanços que tanto merecemos.
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Paula Degraf

CONGRESSO

“Qual desafio para esse cenário atual? Precisamos 
de uma regularização urgente do trabalho remoto, 

de maneira construída pelos trabalhadores, para que 
possamos garantir, mas em condições adequadas. 
Quando que meu telefone pode tocar? Quando posso 
ser cobrado? Quando posso estar disponível?”, deixou 
essa reflexão aos servidores a enfermeira Juliana 
Mittelbach. “O assédio tem como principal objetivo 
o controle sobre os trabalhadores através do medo, 
basicamente”, esclareceu o psicólogo Mateus graoske.
Refletir sobre a saúde do trabalhador 
foi o objetivo da última mesa, que teve 
como palestrantes a enfermeira Juliana 
Mittelbach e o psicólogo Mateus graoske. 

Escaneie o QRcode para saber mais>>>>

XIII CONSEJU-PR: Servidores saem unidos e 
fortalecidos em busca de um mundo melhor 

Delegados aprovam as deliberações do Congresso e a defesa da previdência 

As homenagens ao ex-coorde-
nador José Roberto Pereira, 
falecido em agosto, ao ex-se-

cretário Lucinei Guimarães e aos 
ex-diretores da colegiada Jurandir 
Moreira Vilas Boas, Maria Emília 
Martins e Romualdo Alves Pontes, 
marcaram a abertura da 13º edição 
do Congresso dos Servidores do Po-
der do Judiciário do Estado do Paraná 
(Conseju-PR), realizada nos dias 18 e 
19 de novembro, 
em Ponta Grossa. 
Confira como foi 
escaneando o QR-
code: >>>>>>>>

O XIII Conseju 
promoveu amplo 
debate entre os 
servidores, acer-
ca de temas como: o papel do ser-
viço público e movimentos sociais 
na defesa da democracia, a susten-
tabilidade global num mundo em 
transformação, e também desafios 
e perspectivas frente à precariza-
ção do trabalho.

A tese guia do Congresso foi apre-
sentada pela direção e aprovada por 

“Vamos construir as bases do que vocês 
querem para o Judiciário, que seja uma 

instituição antirracista e feminista, que 
respeite as pessoas independentemente 
das suas raças, gêneros, orientação sexual 
e crença religiosa, e que seja democrático, 
retomando à base daquilo que foi 
interrompido, de um ideal democrático, 
mas que estamos retomando novamente”, 
presidenta da aPP-Sindicato e mestre em 
educação pela UFPr, 
Walkíria Olegário Mazeto. 

Escaneie o QRcode para 
saber como foi a mesa de 

abertura>>>>

“É preciso pensar algo novo, porque 
se trata de outra sociedade, uma 

sociedade agora de serviços em que 
predomina o trabalho imaterial. Nós 
vivemos uma mudança de época, e essa 
colocação mostra o quanto o nosso 
tempo está marcado por grandes e 
profundas transformações”, economista 
e professor Márcio Pochmann. 

Escaneie o QRcode para 
saber como foi a sua 

explanação>>>>

unanimidade pelos participantes. Nos dois 
dias de evento houve intensos debates. As 
palestras contribuíram para que os servi-
dores definissem um rumo para as ações do 
Sindicato. Segundo a coordenadora-geral, 
Andréa Ferreira, o resultado do Congresso 
levou os servidores a terem uma nova con-
cepção sobre a proposta de que “um outro 
mundo é possível”.

O Congresso confirmou a necessidade 

de união da categoria perante os ataques 
contra os trabalhadores, assim como por 
meio do diálogo com a sociedade, articula-
da com outras entidades dos movimentos 
sindical e social para mostrar a atual rea-
lidade do serviço público.

O encontro terminou com um clima de 
otimismo e esperança, na certeza de ter ele-
vado o nível de politização da categoria, para 
o enfrentamento das lutas vindouras. 
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CONQUISTAS 

Quem luta 
e conquista 
para você é 
o Sindicato
Delegados aprovam as 
deliberações do Congresso 
e a defesa da previdência 

Você sabia que os avanços da pauta de reivin-
dicações dos servidores do Poder Judiciário 
Paranaense foram conquistados pelo Sindi-

jus-PR? O filósofo italiano Norberto Bobbio afirma-
va: “Direitos não são dados, são conquistados”, por 
isso os principais direitos da categoria foram fruto 
de muita luta, e são resultados que devem ser lem-
brados e valorizados.

Então vamos te contar que durante esses 33 anos 
de Sindicato, muitas lutas foram travadas no cam-
po trabalhista para garantir os direitos dos servi-
dores. Mobilizações fortes, planejamento, capacida-
de de negociação e, acima de tudo, muita união e 
mobilização foram os ingredientes que garantiram 
vitórias históricas. Confira alguns dos direitos que 
você, servidora e servidor, desfruta hoje, garantidos 
por lei e através das pressões exercidas pela direção 
do Sindicato com apoio dos servidores: Conquista-
mos a lei da data-base, única categoria do país que 
tem esse direito regulamentado em lei; Ampliação 
e Reajuste do Adicional de Qualificação; Extensão 
do Auxílio Saúde para os aposentados a partir de 
2012; Indenização da Licença Especial, Majoração 
do Auxílio-Alimentação; URV; Contratação de no-
vos servidores através do Concurso Público; Jornada 
de 7 horas; Aquisição da sede própria e saneamento 
das finanças do Sindicato em 2007; Transformação 

LEVANTAMENTO

O Sindijus-PR contratou um instituto para realizar uma pes-
quisa científica junto à categoria, no mês de dezembro. 

Entrevistadores farão contato com os servidores, por telefone, 
para a aplicação de questionários.

O objetivo do Sindijus-PR com o levantamento é conhecer 
melhor o que os servidores do Poder Judiciário paranaense 
pensam e identificar os problemas e necessidades nos locais 
de trabalho. Foram criados dois questionários específicos: um 
para os servidores ativos e outro para aposentados.

Essa pesquisa é fundamental para que a categoria manifeste 
sua opinião e contribua para que o Sindijus-PR desenvolva po-

líticas sindicais cada vez mais voltadas às expectativas da cate-
goria. Ela permitirá um mapeamento da situação atual de cada 
local de trabalho, conforme a própria visão dos trabalhadores.

A coordenadora-geral, Andrea Regina Ferreira da Silva, 
destaca que “as respostas dos servidores, com certeza, con-
tribuem para aprimorar a gestão do Sindijus-PR, tornando-o 
melhor para todos.

Os servidores que tiverem dúvidas, ou precisarem de mais 
informações sobre a pesquisa, podem entrar em contato pelo 
telefone (41) 3075-5555 e pelo e-mail conscienciaeluta@sin-
dijuspr.org.br.

Sindijus-PR realiza pesquisa anual com a categoria

dos cargos das agentes de limpeza em auxiliares ju-
diciários, igualdade na tabela de vencimentos com 
nível básico do 2º grau; Com a denúncia feita pelo 
Sindijus-PR ao MPT, foram agilizadas as obras do 
centro judiciário do Ahú, e a consequente mudança 
do Fórum Criminal para instalações mais saudáveis 
para os servidores, como também a respeito da si-
tuação precária em que se encontram os servidores 
do Fórum da comarca de Londrina; Oficiais de Justi-
ça da lei 16023/08 lotados na direção do Fórum con-
quistam uma relativa estabilidade na função, a luta 
pela segurança continua; Indenização de 30 dias de 
férias não gozadas; entre outras.  

Essas conquistas fazem do Sindijus-PR um dos 
Sindicatos mais exitosos do país. Portanto, perma-
neça mobilizado e sempre conectado ao seu Sindica-
to, pois sua participação é fundamental para a nossa 
luta. Assim, unidos, poderemos garantir nossos di-
reitos e conquistar ainda mais!

Você pode 
não notar, mas 
todas essas 
conquistas 
são iniciativas 
do sindijus-Pr.

Você se 
lembrou 
do seu 

Sindicato 
agora?

AmpliAção e reAjuste do AdicionAl de quAlificAção

mAjorAção do Auxilio-AlimentAção

dAtA-bAse 2020 e 2021

indenizAção dA licençA especiAl...

QR CODE

A informações 
podem ser 
conferidas pelo 
QRcode: 
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CONSCIÊNCIA NEGRA

Sindjus-RS estreia documentário “Sociedade 
dos Grilhões - É preciso enegrecer a Justiça”

O curta-metragem tem produção da 
equipe de comunicação do Sindicato 
e direção do cineasta Thiago Köche

“Hoje, no Judiciário, nós somos 4,2% só de negros e a 
magistratura 1,9”, destaca o dirigente do Sindicato 
dos Servidores da Justiça do RS (Sindjus-RS), Marco 

Velleda, no documentário “Sociedade dos Grilhões - É preciso 
enegrecer a Justiça”. O filme foi exibido no dia 21 de novem-
bro em Porto Alegre, no Cinebancários, em sessão especial para 
convidados e participantes do 2° Encontro Antirracista promo-
vido pelo Coletivo pela Igualdade Racial (CIRS) do Sindicato.

O curta-metragem aborda o enfrentamento ao racismo estru-
tural no Brasil, com reflexões sobre a história, resistência, dificul-
dades e conquistas do povo negro. Com direção de Thiago Köche 
e produção da equipe de comunicação do Sindjus-RS, foi realizado 
a partir do 1º Encontro Antirracista do Coletivo pela Igualdade 
Racial do sindicato, ocorrido em novembro de 2021. No curta-me-
tragem, os participantes apresentam reflexões sobre o impacto e 
atravessamentos produzidos pelo evento, entre aspectos da histó-
ria, resistência, dificuldades e conquistas do povo negro no Brasil.

“A gente fez essa conversa em Pelotas trazendo a questão 
da estrutura dessa sociedade que há mais de 400 anos vem 
nos escravizando. Ela não só nos escraviza, ela nos mata dia-
riamente. Cada irmão e irmã nossa aqui presente acaba fale-
cendo, muitos de nós não consegue chegar até os nove anos 
de idade porque é uma sociedade que tem um olhar contra nós 
que temos uma pigmentação mais escura. Eu sou fruto de uma 
sociedade que embranqueceu a sua raça”, explicou Marco an-
tes da exibição do documentário.

QR CODE

Confira como foi 
o lançamento do 
documentário 
“Sociedade dos 
Grilhões - É preciso 
enegrecer a Justiça” 
acessando o QR COde

O dirigente disse que quando a entidade escolheu por fazer em Pe-
lotas o encontro não foi por acaso. “Lá é uma cidade de negros e negras 
e a gente conhece bem aquela cidade. Uma cidade escravagista, uma 
cidade em que muitos dos nossos morreram no pelourinho. A praça 
central de Pelotas foi simplesmente remodelada porque ali no centro, 
o chafariz das Mereidas, era colocado um pelourinho, ali éramos chico-
teados dia a dia. Quem olha aqueles casarões em Pelotas, ali embaixo 
eram nossas senzalas para atender essa população branca”, expôs.

De acordo com ele, quando a entidade escolheu a Charqueada São 
João, também foi para desmistificar a Rede Globo, com a sua histó-
ria da Casa das Sete Mulheres. “Quando a gente olha a Charqueada, 
quando a gente olha essas casas, nós não fizemos parte dessas casas. 
Nós estivemos sempre no quarto de despejo delas. E hoje nós ainda 
estamos vivendo no quarto de despejo porque nós não tivemos as-
censão aonde deveríamos estar. Nós não deveríamos estar pedindo 
cotas, pelo contrário. Temos que fazer nossas reparações, exigir que 
tenha reparação histórica”, afirmou.

O diretor Thiago Köche contou que, a primeira vez que o docu-
mentário foi assistido, via zoom todo, mundo saiu chorando. “Eu, 
como homem branco, agradeço muito essa oportunidade de estar 
nessa luta antirracista. Como fala a vereadora Daiana Santos, agora 
deputada federal, o racismo é um problema de todos, todas e todes 
e a luta antirracista tem que envolver todos, todas e todes”, disse.

Na sua avaliação, o documentário tem potencial para circular por 
festivais país afora. “Por mais que tenha esse recorte do Rio Grande 
do Sul no filme, a gente vê esse problema refletido em outros esta-
dos do Brasil,” pontuou. Após a exibição houve um momento de fala 
onde alguns participantes do documentário relataram a experiência 
e deram breves relatos de suas vidas. Também os convidados se ma-
nifestaram sobre a importância do documentário.

Texto: Fabiana Reinholz - Brasil de Fato | Porto Alegre
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RESOLUÇÃO

MOBILIzAÇÃO

Um protesto realizado na manhã do 
dia 12, em frente à Assembleia Le-

gislativa do Paraná (Alep), pelos sindi-
catos ligados ao Fórum das Entidades 
Sindicais (FES), denunciou a política 
do governador Ratinho Jr de entregar a 
gestão dos serviços públicos para em-
presas privadas.

Os cartazes faziam alusão à privati-
zação da Copel, bem como à tentativa 
do governo de terceirizar a gestão de 
penitenciárias, hospitais e escolas. Tudo 
isso sem debate com a população, por 

meio de projetos de lei enviados à Alep, 
que tramitam em regime de urgência, 
atendendo a pedido do governador.

“Todo fim de ano, o governador Ra-
tinho faz a mesma coisa. Envia muitos 
projetos de lei que atacam servidoras e 
servidores, precarizam o serviço públi-
co e prejudicam a população. O regime 
de urgência na Assembleia possibilita 
que tudo seja aprovado em questão de 
dias, sem consultar a população, nem 
dar espaço ao debate democrático den-
tro do Legislativo”, salienta Nadia Brix-

Protesto denuncia a política 
de terceirização de Ratinho Jr

ner, da coordenação do FES.
Integrante do Fórum, o Sindijus-PR 

participou do protesto que defende a 
pauta dos servidores e da população pa-
ranaense. O risco real da terceirização e 
do fim dos concursos públicos também foi 
discutido com propostas semelhantes no 
Tribunal de Justiça.

A decisão do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) em reduzir o teletrabalho nos tribu-
nais do país, causa preocupação nos servi-

dores. Depois de exigir a presença de magistra-
dos nas comarcas, o CNJ editou a Resolução 481, 
que revogou e modificou outras regras, limitando 
o modelo de serviço a 30% do efetivo. A notícia 
preocupa Sindicatos e a Fenajud, que agem para 
amenizar os impactos da resolução.

Nacionalmente, a Federação protocolou pedido 
de suspensão da medida, a qual classificou como 
unilateral, temerária e sem participação dos ser-
vidores através das entidades representativas. 
O Protocolo no CNJ recebeu o número 0002260-
11.2022.2.00.0000. 

A Fenajud sustenta que o Conselho ignorou a 
realidade dos estados, alguns 100% virtuais. A Fe-
deração ainda alerta que a medida vai inviabilizar 
a prestação de serviço jurisdicional em todo o Bra-
sil, já que os tribunais não conseguem absorver o 
número de servidores que retornam às unidades.

“Às vésperas do fim de ano forense e prestes a 
iniciar o recesso no Judiciário, o CNJ estabelece 
prazo de 60 dias para que os tribunais reesta-
beleçam o trabalho presencial, sem considerar 
o impacto que a decisão vai gerar na estrutura 
física e, principalmente, na vida dos servidores”, 

Fenajud pede suspensão da 
resolução que reduz o teletrabalho

CNJ limitou em 30% o 
número de servidores. 
Sindijus-PR vê a medida 
com preocupação

diz a coordenadora da Fenajud e di-
retora da Executiva do Sindijus-PR, 
Arlete Rogoginski.

No pedido, a Fenajud requer a sus-
pensão da Resolução 481 por liminar 
e a criação de grupo de trabalho, com 
participação de representantes dos ser-
vidores, para discutir a matéria, antes 
da tomada de qualquer decisão defi-
nitiva. A Federação ainda defende que 
seja garantida, de fato, a autonomia 
dos tribunais na “limitação do quanti-
tativo de servidores que possam exer-
cer sua atividade em teletrabalho”.

No âmbito estadual, o Sindijus-PR vai 
levar a demanda ao Tribunal de Justiça 
do Paraná, e avaliar que medidas podem 
ser apresentadas. “Há uma preocupação 

muita grande entre os servidores. O Sin-
dicato está analisando como proceder e, 
ao lado da Fenajud vai tentar reverter a 
decisão”, afirma Andrea Ferreira, coor-
denadora-geral do Sindijus-PR.

Andrea revela preocupação das en-
tidades após a publicação da resolução, 
em 22 de novembro. “Dezenas de servi-
dores nos procuraram relatando situa-
ções pessoais que não se resolvem em 
60 dias. Há casos de servidores no ex-
terior, ou de mudança de comarca. Os 
servidores alteraram toda rotina fami-
liar, escola dos filhos e estudos profis-
sionais. A relação dessa transformação 
impacta demais na vida das pessoas. E 
é esse o ponto principal que levaremos 
ao CNJ”, ressalta a coordenadora. 

gil Ferreira / agência cnJ

FeS



Dezembro de 2022  |    |  www.sindijuspr.org.br12

NOVIDADE

O portal do Sindijus-PR ganhará cara nova em 2023
Em breve um novo site, mais ágil, mais interativo e com novos recursos

Antenado aos conceitos mais modernos de criação de 
sites, e visando uma experiência de navegação ainda 
melhor aos usuários, o Sindijus-PR lançará em 2023 um 

novo site com um layout moderno, mais ágil, mais interativo 
e com recursos novos, responsivo, e que adéqua o seu formato 
de acordo com o equipamento usado para o acesso (celular, 
tablet ou computador), oferecendo maior instantaneidade nas 
informações e acessibilidade às redes sociais.

Ao acessar o site você encontrará um visual mais leve, dinâ-

mico e instrutivo, o que facilitará o encontro do conteúdo de seu 
interesse. Além de facilitar o acesso e aproximar o Sindicato da 
categoria, irá criar canais de participação e consulta, democrati-
zando e fortalecendo o nosso Sindicato.

E vem aí... na área restrita do site, só para sindicalizados, além 
de diversos serviços exclusivos que já são disponíveis, o sindicali-
zado terá a Carteirinha Digital que colocará o Sindijus-PR na sua 
mão, uma forma ágil e fácil de poder usufruir dos benefícios.

Ficou curioso? Então aguarde! 

Estamos fechando mais um ano de muitos desa-
fios. Foi um ano difícil para o Brasil, mais espe-
cificamente para a classe trabalhadora, com re-

tiradas de direitos históricos dos servidores públicos 
e o Governo Federal e Estadual tentando enfraquecer 
e fragilizar ainda mais os trabalhadores e suas lutas.

O ano de 2022 foi marcado por intensas mobili-
zações, crise econômica, sucateamento da saúde e 
da educação, mães e pais de família desempregados 
e sem alternativas de vida aumentando ainda mais 
as pessoas em condições vulneráveis, gerando fome, 
interrompendo o desenvolvimento social do país.

Porém, nem tudo foi retrocesso, felizmente. Mes-
mo em meio a tanta crise e a tanta dor, os servido-
res resistiram e os movimentos sociais e sindicais se 
reorganizaram, se uniram na busca de defender e ga-
rantir os seus direitos. Mas acreditem... Juntos Somos 
Mais Fortes. Assim sendo, a direção do Sindijus-PR 
agradece o apoio, união e engajamento da categoria 
nos últimos 365 dias, que lutaram ao nosso lado, tan-
to nos momentos bons quanto nas horas difíceis.

O Sindicato, atento aos novos desafios, vem se 
preparando para o futuro, pois sabe que as trans-
formações tecnológicas, via de regra, estabelecem 
novos paradigmas na organização do trabalho. Isso, 
por si só, traz oportunidades e melhorias, mas tam-
bém ameaças para os trabalhadores. Novas doenças 
ocupacionais já são sentidas, além do assédio moral 
tão nocivo para as relações de trabalho.

Em 2023 teremos muitas lutas para garantir e 
ampliar nossos direitos, principalmente na área 
econômica, onde queremos que as nossas perdas sa-
lariais sejam recuperadas, e que possamos ter me-
lhores condições de trabalho a todos os servidores 
do Judiciário Paranaense. Queremos também a ga-
rantia de uma vida digna aos nossos aposentados e 
pensionistas. E que a união da categoria represente 
muitas conquistas e vitórias que estão por vir!

A direção e funcionários do Sindijus-PR desejam 
os melhores votos de paz, saúde e boas festas. Al-
mejamos que você continue junto conosco na luta, 

Sindijus-PR deseja Feliz Natal e um  
próspero 2023 para todos os servidores

UM ANO MELhOR

O sindijus-Pr deseja um Feliz Natal e um 
próspero ano novo aos servidores e servidoras!

Juntos, somos mais fortes!

com esse companheirismo, pois só assim tere-
mos forças e tranquilidade para enfrentarmos 
as dificuldades que hão de vir. E, desejamos que 
os sentimentos de coragem, superação e justiça 
possam estar presentes em nossos novos dias, 
pois a meta do Sindicato é oferecer sempre o me-
lhor aos servidores.

Que cada servidor, no sagrado convívio de seus 
familiares e demais entes queridos, brinde essa 
data com o líquido da saúde, da felicidade e da es-
perança, na taça da harmonia e da união.

Feliz Natal e Prospero Ano Novo!

“...Pra que nossa esperança
Seja mais que a vingança
Seja sempre um caminho
Que se deixa de herança...”
(Música Novo tempo de Ivan Lins)

RECESSO
 O Sindijus-Pr informa 

que acompanhará o 
recesso forense do 
tribunal de Justiça, e entre 
o período do dia 20 de 
dezembro de 2022 a 06 
de janeiro de 2023, estará 
fechado. Lembrando que 
o dia 19 de dezembro, 
emancipação Política 
do Paraná, integra o 
calendário de feriados do 
Sindicato. O retorno às 
atividades será no dia 9 de 
janeiro (segunda-feira).


