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previdênciaOs caminhos que teremos que  
construir para avançar na nossa pauta
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XXii pLenÁria
Foi um evento esplêndido, com 
debates de alto nível e de uma 
afetividade digna de destaque. Com a 
participação ativa dos colegas, o que 
vimos foi uma sinergia em que os 
servidores estavam todos envolvidos. 
Tenho a certeza de que foi gerado 
um produto riquíssimo, que 
germinará a pauta de reivindicações 
da categoria, a qual me orgulho de 
pertencer. Parabéns Sindijus-PR pela 
organização. (M.F.P.B.)

aUXiLiO crecHe
Gostaria de solicitar informações 
sobre as questões acerca do 
andamento da implantação do 
auxilio creche, considerando que 
segundo o protocolo SEI 0068763-
55.2015.8.16.6000, este ano tal 
pedido não teve andamento. Desde 
já, agradeço pela atenção. (J.A.L.)

 A direção do Sindijus-PR 
tem tomado diversas medidas 
necessárias para a implantação 
do auxílio creche, importante 
ressaltar que em conversa recente 
com a equipe de planejamento 
foi confirmado a viabilidade do 
projeto. Considerando a falta de 
andamento do SEI nº 0068763-
55.2015.8.16.6000, efetuamos um 
pedido na Ouvidoria solicitando o 
andamento do processo através do 
pedido nº 2019-001344. Agradeço 
sua participação, e informaremos 
assim que tivermos um parecer. 
Obrigado.

Direção Sindijus-PR

apOSenTadOria
Solicito que veja averiguado quando 
e como posso aposentar. E o que 
preciso fazer, caso esteja por perto. 
Meu interesse é tirar dúvidas a 
respeito da aposentadoria, pois 
já completei mais de 30 anos 
de serviço, e com a eventual, 
mudança, tenho receio do que possa 
acontecer. Obrigada. (N.A.C.)

 Hoje, não basta ter 30 anos 
de contribuição, precisa ter 55 
anos de idade. Para ter paridade e 
integralidade precisa ter ingressado 
até 31 de dezembro de 2003 e, no 
momento da aposentadoria, ter 
20 anos de serviço público, 10 na 
carreira e 5 no cargo. Grato.
Departamento Jurídico Sindijus-PR

reLOTaÇÃO
Existe alguma ação requerendo 
a possibilidade de desistência do 
certame, referente ao processo de 
relotação. Gostaria de saber em que 
pé se encontra, pois possuo recurso 
em face da decisão de relotação, uma 
vez que fui relotado para cidade onde 
atuo, porém na Central de Mandados, 
o que atenderia perfeitamente a meus 
anseios. Atenciosamente. (S.S.)

 A direção do Sindijus-PR 
está em contato com essa nova 
administração para resolver o mais 
breve essa situação e assegurar o 
direito dos servidores em desistir 
das vagas escolhidas no processo 
de relotação, convocado pelo Edital 
nº 01/2018. 

Direção Sindijus-PR

As cartas não refletem a opinião do Sindicato.

Editorial

Palavra do Leitor
Entre em contato com a redação: conscienciaeluta@sindijuspr.com.br
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Nenhum direito a menos, 
nós resistiremos!

É inegável que vivemos nesses últi-
mos anos uma conjuntura de ata-
ques aos direitos dos servidores e 

do funcionalismo público em geral. E, 
um dos ataques mais devastadores é a 
tentativa de desmonte da previdência, 
por meio da PEC 6/2019.

À medida em que a população vai 
sendo informada sobre os prejuízos que 
sofrerá com a Reforma da Previdência, 
a rejeição à PEC aumenta. Cada vez fica 
mais claro que o objetivo desse projeto 
é privatizar a previdência pública, trans-
ferindo para bancos, via capitalização, 
os recursos recolhidos pelos brasileiros. 

Na XXII Plenária Estadual do Sin-
dijus-PR, os servidores aprovaram por 
unanimidade o Plano Anual de Lutas da 
Entidade. Entre eles, consta como enca-
minhamento a luta permanente contra 
essa tentativa de desmonte da previdên-

cia pública. Os servidores encaminha-
ram a necessidade de conscientizar a 
categoria por meio de seminários, bem 
como intensificar a mobilização, atra-
vés da união com demais sindicatos, 
centrais, FES e FENAJUD para fortale-
cimento da categoria, bem como a for-
mação de uma caravana para Brasília 
quando houver convocação pela Frente 
Parlamentar Mista. Não podemos per-
mitir que esse verdadeiro desmonte da 
previdência seja levado a cabo. É hora 
de união de todos os servidores para 
que juntos possamos defender nossos 
direitos. Mobilização e Greve Geral são 
meios de luta contra mais esse ataque 
aos servidores, e o Sindijus-PR estará 
sempre ao lado dos trabalhadores, em 
defesa de seus direitos.

Nenhum direito a menos, nós resis-
tiremos!
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A participação e o envolvimento dos servidores garan-
tiram uma das melhores atividades do Sindijus-PR, 
nos últimos anos. Mais de 150 servidores participa-

ram da XXII Plenária Estadual, que aconteceu em Londrina, 
nos dias 29, 30 e 31 de março.

A abertura da Assembleia Geral Extraordinária foi marcada 
por um posicionamento enfático contra a ditadura, tendo em 
vista os 55 anos do golpe militar. Os servidores em pé, de braços 
erguidos, gritaram “Ditadura Nunca Mais!”.

Assembleia aprovou, por unanimidade, a intensificação da 
mobilização para garantir os direitos da classe trabalhadora e 
de participação da categoria, quando convocada pelas centrais 
sindicais para aderir à greve geral e também ao “Ocupa Brasília” 
contra os retrocessos. Ao final, os participantes aprovaram por 
unanimidade a pauta que construíram coletivamente, nos traba-
lhos em grupo, com novos mecanismos de luta para garantir os 
seus direitos e melhores condições de trabalho, aperfeiçoando a 
defesa da manutenção da pauta dos servidores, sendo seus itens 
principais: Reforma da Previdência, Concurso Público e Valori-
zação dos Servidores, Isonomia, Inteligência Artificial e Teletra-
balho, Saúde e Política Sindical.

“Os debates fizeram com que os servidores percebessem 
que aqui foi o ambiente no qual a categoria deve planejar as 
suas ações e lutas, para poder atuar de forma adequada nos 
locais de trabalho e na sociedade”, afirmou a diretora do 
Sindijus-PR, Carolina Nadolny.

assembleia aprova por unanimidade 
plano de lutas para este ano

Deliberação
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Mais de 150 representantes 
de todo o Estado deliberaram 
ações em defesa da 
Valorização do Servidor  
e da Previdência

O coordenador-geral do Sindijus-PR, 
José Roberto Pereira, encerrou as atividades 
da XXII Plenária, e agradeceu a presença de 
todos que ajudaram a construir as propostas 
que irão nortear os caminhos da categoria 
neste ano. Destacou também a satisfação de 
poder garantir a transparência, bem como o 
caráter democrático na condução de assuntos 
de interesse dos servidores.

Para o servidor da comarca de Cascavel, 
Edson Alexandre Correa, a organização da Ple-
nária superou as expectativas, com palestras 
relevantes e esclarecedoras. “Este evento é im-
portante, porque permite que os servidores te-

nham voz e possam traçar formas de melhorar 
o seu ambiente de trabalho, sua qualidade de 
vida e somar para as transformações junto ao 
Judiciário”, concluiu.

Já para servidora Alessandra Alves, de Pi-
nhais, os assuntos tratados produziram um 
sentimento de unidade para poder enfrentar a 
PEC da Reforma da Previdência, Teletrabalho, 
bem como outros temas gerais da sociedade e 
do Judiciário. “O debate da nossa pauta de lutas 
foi bastante produtivo, e traçou metas para que 
possamos conseguir saber exatamente qual é o 
nosso caminho para garantir os nossos direi-
tos”, disse Alessandra.
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TerceirizaÇÃO e reFOrMa da previdência  
são enfrentamentos prioritários da categoria

Pautas põem em alerta servidores do Judiciário. 
Seminário do Sindijus-PR discutiu ponto a ponto 
os riscos caso esses retrocessos avancem 
contra direitos consolidados dos servidores

“Entender o que está sendo proposto, cobrar participação e negociar”, as 
palavras finais do professor Daniel Medeiros, advogado e doutor em 
Educação Histórica, resumem o seminário “Desafios Contemporâneos: 

privatização, terceirização e inteligência artificial”, realizado pelo Sindijus-PR em 
meados de março. 

A atividade apresentou aos servidores, convidados e interessados discussões sobre 
temas que estão sendo tratados como prioridades nesta nova gestão do Tribunal de 
Justiça do Paraná (TJPR). Foco da categoria neste ano, terceirização e reforma da 
previdência devem ser tratados como enfrentamentos necessários e prioritários para 
evitar retrocessos em direitos consolidados.

Compreender essas pautas facilita a capacidade de mobilização da categoria. Com 
isso, é possível exigir participação nas discussões e decisões sobre as mudanças que 
atingem os servidores. E por fim, abrem as portas para negociar, apontar limites e 
definir critérios que evitem retrocessos.

Obviamente que este processo não é simples. A organização é fundamental para 
que o enfrentamento seja pautado de forma coerente, e que possibilite as discussões e 
apresentação das demandas dos trabalhadores. Mais do que isso: a classe trabalhado-
ra deve estar preparada, municiada de argumentos para serem colocados à mesa de 
negociação. “Esta é a construção que estamos fazendo com este seminário: aprender 
para compreender as mudanças”, destaca David Machado diretor do Sindijus-PR.

TERcEiRizaçãO é a fERRaMEnTa  
dO TRabalhO EScRaVO

A pauta da terceirização tem sido colocada como uma ferramenta tecnológica: há 
anos lutamos contra as máquinas e não conseguimos evitar, o mercado tem im-
posto que a terceirização é o futuro. A opinião é do juiz do Tribunal Regional do 
Trabalho do Paraná, Reginaldo Melhado.

“A terceirização seria aceitável se a sociedade tivesse uma vida plena, com ser-
viços públicos operando perfeitamente, sem qualquer dificuldade. Ao contrário, a 
terceirização não é exemplo de desenvolvimento, como defendem muitos políticos e 
empresários: ela precariza o trabalho e os empregos”, ressalta.

Segundo o juiz, o trabalhador terceirizado não se insere no trabalho na perspectiva 
com que os servidores desenvolvem, eles têm inúmeros problemas com o emprego 
precário. “Não será possível exigir a mesma produção dos servidores para essas pesso-
as”, diz Melhado. Para ele, a situação se agrava ainda mais com o sistema estimulando a 
competição, e com metas a serem atingidas. “Como desejar que uma pessoa que recebe 
em média 1/4 dos trabalhadores efetivos se entregue ao trabalho com a mesma dedica-
ção”, questionou.

Melhado ainda pôs em dúvida a possibilidade de o TJPR alcançar a terceirização. 
“Será que seria constitucional, o TJPR terceirizar servidores diretos, os técnicos? Me pa-
rece que não pode, a legislação ordinária não permite, o próprio decreto do Temer, que 
amplia a terceirização, não garante parâmetro legal para conceder a terceirização do téc-
nico dentro da secretaria. Na essência, se isso acontecer, você poderia terceirizar o traba-
lho de juiz”, apontou o magistrado.

TERcEiRizaçãO nO TJPR
Na primeira discussão do seminário, Fernando Prazeres, desembargador 
e interlocutor do TJPR com o Sindijus-PR, reafirmou a posição do pre-
sidente Xisto Pereira de estudar a viabilidade de terceirizar atividades de 
serventias. “A terceirização está em discussão, muito também pela deci-
são do CNJ de determinar a estatização de 174 cartórios. Não há mão de 
obra hoje para garantir o funcionamento”, justificou o magistrado.

Prazeres destacou que a terceirização seria possível diante dos recur-
sos arrecadados pelo Funrejus. “O fundo tem muitos recursos, cerca de 
700 milhões de reais para obras e estrutura funcional. Diferente do Fun-
jus, que não arrecada o suficiente para pagar os servidores”, avalia.

Seu entendimento aponta que o foco da terceirização é o cargo de 
técnico judiciário, já que o analista exerce função de chefia. “O cargo 
de técnico é o que reúne a grande massa de servidores”, disse. O de-
sembargador apontou como preocupação da administração a alta ro-
tatividade nas empresas e os baixos salários pagos, que seriam muito 
diferentes dos servidores efetivos.

Prazeres ainda classificou como “equivocada a posição de alguns 
servidores que acreditam que a terceirização vai salvar os empregos” 
da categoria. “O futuro traz uma consequência: com a terceirização e 
aposentadoria, o servidor com o tempo tende a se extinguir”, destacou.
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dO TRabalhO EScRaVO

A pauta da terceirização tem sido colocada como uma ferramenta tecnológica: há 
anos lutamos contra as máquinas e não conseguimos evitar, o mercado tem im-
posto que a terceirização é o futuro. A opinião é do juiz do Tribunal Regional do 
Trabalho do Paraná, Reginaldo Melhado.

“A terceirização seria aceitável se a sociedade tivesse uma vida plena, com ser-
viços públicos operando perfeitamente, sem qualquer dificuldade. Ao contrário, a 
terceirização não é exemplo de desenvolvimento, como defendem muitos políticos e 
empresários: ela precariza o trabalho e os empregos”, ressalta.

Segundo o juiz, o trabalhador terceirizado não se insere no trabalho na perspectiva 
com que os servidores desenvolvem, eles têm inúmeros problemas com o emprego 
precário. “Não será possível exigir a mesma produção dos servidores para essas pesso-
as”, diz Melhado. Para ele, a situação se agrava ainda mais com o sistema estimulando a 
competição, e com metas a serem atingidas. “Como desejar que uma pessoa que recebe 
em média 1/4 dos trabalhadores efetivos se entregue ao trabalho com a mesma dedica-
ção”, questionou.

Melhado ainda pôs em dúvida a possibilidade de o TJPR alcançar a terceirização. 
“Será que seria constitucional, o TJPR terceirizar servidores diretos, os técnicos? Me pa-
rece que não pode, a legislação ordinária não permite, o próprio decreto do Temer, que 
amplia a terceirização, não garante parâmetro legal para conceder a terceirização do téc-
nico dentro da secretaria. Na essência, se isso acontecer, você poderia terceirizar o traba-
lho de juiz”, apontou o magistrado.

A força está na 
negociação, 
em amenizar 
as mudanças 
tecnológicas

A terceirização 
vai impactar na 
previdência dos 

servidores

Cargo de técnico 
judiciário deve 
ser o alvo da 
terceirização

iMPacTOS da TERcEiRizaçãO na PREVidência

Para destrinchar a “reforma” da previdência, o Sindijus-PR convidou o economista 
Fabiano Camargo da Silva, técnico do Departamento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos (Dieese), para apresentar todos os pontos da proposta do 
governo federal que retira direitos dos servidores, e aumenta o tempo de contribui-
ção para aposentadoria integral.

Fabiano iniciou com um alerta para a previdência dos servidores do TJPR 
diante da terceirização: com a possibilidade de contratação de trabalhadores 
da iniciativa privada, os rendimentos, a arrecadação e o número de servidores 
reduzem. “Isso tudo baixa o volume de contribuição para o fundo público, 
impactando diretamente nas aposentadorias de servidores da ativa, já que em 
algum momento os recursos arrecadados serão insuficientes para pagar todos 
os benefícios”.

O economista decretou que a reforma é muito prejudicial, exigindo de trabalha-
dores e servidores uma contribuição de mais tempo para receber menos. “No setor 
público, como estatutários, serão ainda mais prejudicados”, afirma Fabiano.

Além da idade mínima já prevista, servidores ainda precisarão de um tempo 
mínimo de 25 anos para ter acesso a 60% do benefício, ou então terão que contri-
buir por 40 anos no serviço público para conseguir o valor integral, que depende 
da data de ingresso no serviço público. “Fora isso, as alíquotas de contribuição dos 
servidores serão ainda mais altas, podendo chegar até 22% dos salários”, explicou.

inTEligência aRTificial 
PREciSa SER cOMPREEndida

Finalizando os debates, Daniel Medeiros, advoga-
do e doutor em Educação Histórica, apresentou 
dados e argumentos sobre a inteligência artificial, 
discutida e implantada em alguns recursos do Po-
der Judiciário.

Medeiros foi categórico ao afirmar que é neces-
sário “compreender a inteligência artificial não do 
ponto de vista da oposição, pois não há como in-
terromper a marcha da evolução tecnológica. Mas é 
preciso discutir políticas de implantação”. Ele des-
taca que a sociedade precisa participar do processo 
de adequação, preparação e qualificação, para evitar 
que apenas a vontade dos investidores predomine.

“Nós apenas temos a capacidade de discutir o 
tempo de implementação. É um destino inevitável, 
o robô substituir funções humanas. Precisamos es-
tar preparados para discutir a abrangência e o ritmo 
dessa implantação, bem como o estabelecimento 
limite de um índice de prejuízo humano”, cravou.
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Negociação

viTÓria: Sindijus-pr  
obtém liminar favorável aos 
aposentados do extrajudicial
O mandado de segurança do Sindijus-PR, impetrado no dia 03 de abril 

pelos advogados Ludimar Rafanhim e Paula Ceolin Viana, foi jul-
gado procedente. Assim, o sindicato garante uma vitória em favor 

dos aposentados do foro extrajudicial, em defesa do direito de receber suas 
pensões e aposentadorias.

Com a liminar obtida na segunda-feira, dia 15, a Paranaprevidência deve re-
tomar o pagamento dos benefícios aos servidores que não eram remunerados 
pelos cofres públicos. A decisão da Direção do Sindicato de judicializar a ques-
tão, foi em razão do fato de que as tratativas administrativas restaram infrutíferas.

Na liminar, a desembargadora Sônia Regina de Castro garante aos serven-
tuários destacando que “a controvérsia relativa à definição do órgão incumbido 
de realizar os pagamentos não pode ser feito em prejuízo dos segurados, que 
correm o risco de ter suas aposentadorias suprimidas pelo impasse gerado”. 

No dia 21 de março, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE) 
determinou o bloqueio dos benefícios dos aposentados do foro judicial e ex-
trajudicial que recebem pela Paranaprevidência. Um dia após a decisão, o 
Sindijus-PR acionou o seu Departamento Jurídico para acompanhar o pro-
cesso e avaliar medidas para defender os aposentados, uma vez que entende 

Objetivo da reforma 
é privatizar a 
previdência

À medida em que a população vai sendo 
informada sobre os prejuízos que so-
frerá com a reforma da previdência, a 

rejeição à PEC 6/2019 aumenta. Cada vez fica 
mais claro que o objetivo desse projeto é pri-
vatizar a previdência pública, transferindo para 
bancos, via capitalização, os recursos recolhi-
dos pelos brasileiros. 

No dia 22 de março, milhares de servidores e 
trabalhadores ocuparam as ruas do país no Dia 
Nacional de Luta em Defesa da Previdência con-
tra a proposta de reforma da Previdência do go-
verno de Jair Bolsonaro, que restringe o acesso à 
aposentadoria e reduz o valor do benefício, pre-
judicando milhões de pessoas, especialmente os 
que começam a trabalhar mais cedo, e os idosos 
que vivem em situação de miserabilidade.

Convocados pelo Sindijus-PR, servidores 
do Judiciário se juntaram aos milhares de tra-
balhadores em Curitiba. Em ato em frente ao 
INSS da capital paranaense, centenas de pesso-
as se manifestaram em defesa da previdência e 
rechaçaram a proposta, que já tramita no Con-
gresso Nacional.

Para o diretor do Sindijus-PR, Lucinei Guima-
rães, é um momento de união contra a retirada 
de direitos. “Estamos enfrentando ataques a con-
quistas históricas dos trabalhadores e dos servido-
res públicos. Reforçar a luta contra a reforma da 
previdência é evitar que no futuro nossas aposen-
tadorias sejam prejudicadas”, destacou.

Para os estatutários municipais, estaduais e 
federais é o aumento da alíquota, que salta de 
11% para 14% de quem recebe acima do teto 
do INSS (R$ 5.839,46), podendo chegar a 17%. 

Arquivo TJPR

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) 
aprovou no dia 08 de abril, a regulamentação do teletra-
balho. Com o regramento definido, servidores poderão 

trabalhar de casa, seguindo o regulamento do trabalho remoto. 
A resolução entra em vigor em até 90 dias.

A aprovação, no entanto, ignorou sugestões enviadas por ser-
vidores que buscavam uma aplicação mais prática do teletraba-
lho. No protocolo SEI nº 0027692-05.2017.8.16.6000, o Sindijus-
-PR propõe que, durante os primeiros 6 meses da implantação do 
teletrabalho, não seja estipulada uma meta da forma como consta 
no Art. 5º. Após este período, uma aferição da produtividade do 
servidor seria realizada, e a partir disso seria estipulada a meta.

O pedido ainda indicava para que houvesse garantia de um 
monitoramento periódico da saúde do servidor em regime de 

TJpr aprova 
regulamentação  
de teletrabalho  
sem propostas  
dos servidores
Sindijus-PR entregou sugestões da 
categoria que não foram atendidas

NOVO REGIME DETRABALHO

teletrabalho, incluindo a avaliação ergonômica 
do local de trabalho, bem como que o monito-
ramento seja submetido à avaliação da Comis-
são de Saúde do TJPR. Outras sugestões podem 
ser conferidas aqui.

Segundo o TJPR, até ser aplicado efetiva-
mente, será elaborado um manual do teletra-
balho e também serão treinados magistrados, 
gestores de unidades e servidores para a imple-

mentação do novo regime de trabalho. O regu-
lamento segue parâmetros fixados pela Resolu-
ção 227/2016 do CNJ.

O programa deverá ser implantado, confor-
me divulgou o Tribunal, em quatro etapas, a 
começar pelos gabinetes de desembargadores, 
seguindo para as unidades judiciárias intermedi-
árias e finais, gabinetes de juízes substitutos em 
2º Grau e, após, demais unidades do 1º e 2º Grau.

Sessão do Órgão Especial do TJPR do dia 08 de abril

Daniel Castellano

que é inaceitável que os aposentados fiquem sem o benefício por critérios burocráticos.
No último dia 02, a direção do Sindijus-PR se reuniu com o presidente da Parana-

previdência, Felipe José Vidigal dos Santos e com o secretário de Estado da Adminis-
tração e da Previdência, Reinhold Stephanes, em encontro articulado pelo deputado 
estadual Professor Lemos. Sem avançar nas tratativas, o Sindicato decidiu por ingressar 
com medida judicial.
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Geral

Objetivo da reforma 
é privatizar a 
previdência

À medida em que a população vai sendo 
informada sobre os prejuízos que so-
frerá com a reforma da previdência, a 

rejeição à PEC 6/2019 aumenta. Cada vez fica 
mais claro que o objetivo desse projeto é pri-
vatizar a previdência pública, transferindo para 
bancos, via capitalização, os recursos recolhi-
dos pelos brasileiros. 

No dia 22 de março, milhares de servidores e 
trabalhadores ocuparam as ruas do país no Dia 
Nacional de Luta em Defesa da Previdência con-
tra a proposta de reforma da Previdência do go-
verno de Jair Bolsonaro, que restringe o acesso à 
aposentadoria e reduz o valor do benefício, pre-
judicando milhões de pessoas, especialmente os 
que começam a trabalhar mais cedo, e os idosos 
que vivem em situação de miserabilidade.

Convocados pelo Sindijus-PR, servidores 
do Judiciário se juntaram aos milhares de tra-
balhadores em Curitiba. Em ato em frente ao 
INSS da capital paranaense, centenas de pesso-
as se manifestaram em defesa da previdência e 
rechaçaram a proposta, que já tramita no Con-
gresso Nacional.

Para o diretor do Sindijus-PR, Lucinei Guima-
rães, é um momento de união contra a retirada 
de direitos. “Estamos enfrentando ataques a con-
quistas históricas dos trabalhadores e dos servido-
res públicos. Reforçar a luta contra a reforma da 
previdência é evitar que no futuro nossas aposen-
tadorias sejam prejudicadas”, destacou.

Para os estatutários municipais, estaduais e 
federais é o aumento da alíquota, que salta de 
11% para 14% de quem recebe acima do teto 
do INSS (R$ 5.839,46), podendo chegar a 17%. 

Além disso, abre espaço para cobrar de quem já 
está aposentado. 

SERViçO PÚblicO
Ainda em relação a aposentadoria dos servi-
dores públicos, chama atenção o aumento do 
tempo de contribuição e de idade para se apo-
sentar previstos no artigo 40.

Será necessário o somatório da idade e do 
tempo de contribuição, incluídas as frações, 
equivalente a oitenta e seis pontos, para ambos 
os sexos, sujeita a vinte e cinco anos de efetiva 
exposição e contribuição; vinte anos de efetivo 
exercício no serviço público; e cinco anos no 
cargo efetivo em que se der a aposentadoria, 
com a pontuação acrescentando um ponto a 
cada ano a partir de janeiro de 2020, até atingir 
o limite de noventa e nove pontos. Na prática, a 
proposta acaba com as aposentadorias especiais 
e eleva para 40 anos o tempo de contribuição 
para se aposentar com a integralidade.

Já para os militares, a proposta é bem mais 
generosa do que a apresentada à população: ela 
mantém a integralidade dos vencimentos, au-
menta em apenas cinco anos o tempo de con-
tribuição e ainda onera a União em R$ 86 bi-
lhões com a reestruturação da carreira. Em 10 
anos, a promessa de economia é de apenas R$ 
10,45 bilhões, o que representa apenas 1% do 
R$ 1 trilhão que o governo pretende retirar dos 
contribuintes. Já a alíquota dos militares fica 
em 10,5% e só a partir de 2022. Eles ainda terão 
reajustes que elevam seus vencimentos. 

Com informações do Porém.net e da CUT.

RADAR

 ServidOr, envie e-MaiL 
preSSiOnandO OS 
parLaMenTareS SOBre a 
reFOrMa da previdência
O Sindijus-PR vem se manifestando firmemente contra a 
Reforma da Previdenciária – PEC 006/2019, de iniciativa 
do Governo Federal, que visa prejudicar os trabalhadores 
através do corte de direitos e benefícios já conquistados.

E na última assembleia da Entidade, realizada no 
dia 31 de março, em Londrina, a categoria deliberou por 
aderir ao movimento nacional de mobilização contra a 
Reforma da Previdência. “Somos todos contra o desmonte 
da Previdência e estaremos nas ruas o quanto for 
necessário”, explicou o coordenador-geral do Sindijus-PR, 
José Roberto Pereira.

Portanto, o Sindicato convoca toda a categoria para se 
mobilizar e pressionar os deputados e senadores do nosso 
Estado, e aderir também ao movimento nacional. “Vamos 
buscar o apoio dos parlamentares para que não aprovem o 
desmonte da Previdência, em trâmite na Câmara. Lutaremos 
para que nenhum direito seja retirado dos trabalhadores”, 
enfatiza José Roberto.

O Sindijus-PR acredita na importância de dialogarmos 
acerca das questões que se apresentam, em especial desta 
proposta de emenda à Constituição, que certamente afetará 
a vida dos servidores públicos e dos trabalhadores em geral, 
bem como de toda a sociedade, em um futuro próximo.

Portanto, servidor, faça a sua parte! Mobilize-se junto 
ao seu deputado ou senador, pressionando para que essa 
proposta não seja aprovada.

 Urv X pae:  
SindiJUS-pr reQUer O  
MeSMO Índice de cOrreÇÃO
O Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), em 2008, 
determinou a incorporação aos vencimentos dos servidores 
do percentual de 11,98% referente à conversão equivocada 
da URV, em 1994. Determinou ainda o pagamento retroativo 
à 2002. Na sequência, determinou-se o pagamento 
retroativo a 1994. Da mesma forma, foi determinado o 
pagamento retroativo da Parcela Autônoma de Equivalência 
(PAE) para os magistrados.

Ocorre que, entre fevereiro de 1994 e agosto de 2001, os 
valores dos magistrados foram corrigidos em 1%. Por outro 
lado, a URV dos servidores foi corrigida em 0,5% no mesmo 
período. A aplicação do percentual diferenciado resultou em 
valor à menor para os servidores em 55,69%. Desta forma, 
isto demonstra que houve um tratamento diferenciado, 
em indisfarçável prejuízo aos servidores. E o artigo 5º da 
Constituição Federal consagra o princípio da igualdade. O 
próprio Conselho Nacional de Justiça (CNJ) tem insistido 
na realização de tratamento isonômico entre magistrados e 
servidores, no âmbito do Poder Judiciário de todo o país.

Sendo assim, o Sindijus-PR solicita, através do protocolo 
SEI nº 0029785-67.2019.8.16.6000, que seja determinada 
a aplicação do mesmo percentual de correção dos valores 
retroativos da PAE paga aos magistrados e também a URV 
paga aos servidores, bem como a restituição dos valores não 
pagos aos servidores.

defesa do concurso público, valorização 
dos servidores e a priorização do 1º grau

Arquivo TJPRNOVO REGIME DETRABALHO

que é inaceitável que os aposentados fiquem sem o benefício por critérios burocráticos.
No último dia 02, a direção do Sindijus-PR se reuniu com o presidente da Parana-

previdência, Felipe José Vidigal dos Santos e com o secretário de Estado da Adminis-
tração e da Previdência, Reinhold Stephanes, em encontro articulado pelo deputado 
estadual Professor Lemos. Sem avançar nas tratativas, o Sindicato decidiu por ingressar 
com medida judicial.
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Saúde:
Condições de Trabalho

7 de abril. Dia Mundial da Saúde. 
Como vai você? Já se perguntou o 
que tem feito para resguardar e pre-

servar a sua saúde? Tem ideia do que pode 
evitar o desgaste diário com a pressão que 
os prazos lhe impõem? Está na hora de 
aprofundar esse debate, socializar ideias e 
lutar por condições de trabalho.

A data acima não é uma comemora-
ção, mas uma convocação. Ela lembra a 
fundação da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), vinculada à ONU, que 
vem apontando números alarmantes ao 
longo dos anos sobre a piora da condi-
ção de vida da população mundial. Um 
desses dados aponta o estresse no traba-

um debate que precisa ser intensificado
O trabalho está matando as pessoas? 

Pesquisador norte-americano afirma que sim

AGENDA

 19  
de abril:
Paixão  
de Cristo

 21  
de abril:
Páscoa

 29 de abril:
4 anos do Massacre dos Servidores 
Públicos no Centro Cívico sob ordens 
do ex-governador Beto Richa (PSDB)

 01  
de maio:
Dia do 
Trabalhador

 18  
de maio:
Planejamento 
Estratégico 

 25  
de maio:
Encontro Regional 
em Paranavaí

 20 de 
julho:
Corpus 
Christi

e nós? e no Judiciário? O que 
estamos fazendo para nos preservar?

 O debate de saúde no Judiciário tem sido ampliado, mas as ações 
preventivas ainda não são uma realidade nem no Judiciário nem 
nos demais setores do serviço público. Por enquanto não há ainda 
resultados concretos de como as metas e as estruturas dos fóruns do 
país impactam na saúde dos servidores.

É fato que os trabalhadores nas secretarias, centrais de 
mandados e equipes multidisciplinares, sempre em número 
insuficiente, enfrentam uma demanda crescente de processos 
e passam a lidar com pressões dos prazos cotidianos. “Essa é 
uma preocupação pontual e urgente. Temos acompanhando o 
adoecimento de servidores diante do estresse diário. Afastamentos 
e licenças crescendo rapidamente e é preciso reagir a isso, impedir 
que se torne a normalidade nos locais de trabalho”, aponta a 
coordenadora-adjunta do Sindijus-PR, Andrea Ferreira.

Em Brasília, o Sindijus-PR e a Fenajud participaram de atividade 
convocada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que abre a 
discussão sobre saúde no Judiciário. O 1º Seminário de Saúde do 
Poder Judiciário apontou que, em 2018, o absenteísmo impactou 1,5% 
da força de trabalho da magistratura e em 2,1% a força de trabalho dos 
servidores do Judiciário brasileiro. Mesmo com dados preliminares, 
que indicam impactos relativos à saúde dos integrantes da Justiça, 
não foram suficientes para levar o CNJ a debater propostas junto às 
entidades sindicais dos trabalhadores do judiciário.

Recentemente, o TJPR criou duas comissões vinculadas à 
saúde e ao bem estar. Andrea Ferreira é representante do sindicato 
na Comissão Permanente de Apoio à Saúde dos Magistrados e 
Servidores. Noutra frente, a diretora do Sindijus-PR, Carolina Naldony 
acompanhará as demandas da Comissão Socioesportiva e Cultural. 

“É hora de sindicato e servidores discutirem efetivamente como 
o Tribunal pode atender e estruturar locais de trabalho com o olhar 
da saúde. Esse debate é necessário, já que a demanda aumentou e 
os servidores não estão dando conta de alcançar as metas impostas, 
além da pressão que muitos sofrem com a instauração de PADs como 
consequência do não cumprimento de tais metas. O combate ao 
adoecimento dos servidores deve passar por um diagnóstico sério da 
realidade no TJ/PR e a partir dele implementar ações que incentivem, 
articulem e promovam a prevenção, conscientização e mecanismos de 
proteção à saúde e a qualidade de vida.”, finaliza Andrea Ferreira.

lho como fator desencadeador de doen-
ças físicas e psicológicas. 

Na linha dos alertas apontados pela 
OMS, o pesquisador e professor da Uni-
versidade de Stanford (EUA) Jeffrey Pfe-
ffer faz uma constatação assustadora: o tra-
balho está matando as pessoas. Autor ou 
coautor de 15 livros sobre teoria organiza-
cional e recursos humanos, Pfeffer destaca 
em seu último livro, “Morrendo por um 
salário” (tradução livre), que o sistema de 
trabalho atual adoece e mata as pessoas. 

Na publicação, o pesquisador fala dos 
efeitos de um sistema de trabalho que mui-
tas vezes se torna “desumano” por exces-
so de carga laboral. A estimativa é que o 
estresse esteja relacionado à morte de 120 
mil trabalhadores americanos. 


