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Justiça em Quadrinhos

PERGUNTA
Olá. Assisti a LiveJus sobre a ação 1992, foi 
muito esclarecedor, estão de parabéns. Porém, 
ninguém perguntou quanto tempo levará para se 
ter uma definição dos que já assinaram o acordo.
P.V.
O advogado do Sindijus-PR, Daniel Godoy, disse 
que não é possível fazer esta previsão, neste 
momento. Maiores dúvidas e esclarecimentos, 
favor entrar em contato pelo telefone (41) 99676-
0009 com o advogado.
Sindijus-PR

PARABÉNS
Parabéns Sindijus-PR pelo jornal Consciência & 
Luta. Adoro ler as notícias e me informar através 
dele. Viva o jornal impresso! 
F.P.M.

DATA-BASE
Quero cumprimentar a direção do Sindijus-PR e 
todos os servidores, que estão tendo coragem, 
de se manifestaram a favor da nossa luta pela 
data-base. Soube que vai ser uma luta difícil, 
mas à União faz à força. Por isso, servidores da 
ativa, não se rendam ao autoritarismo dessa 
administração do TJPR. Vão à luta companheiros, 
por vocês e por nós aposentados. Eu desejo, 
do fundo do meu coração, que consigamos 
essa reposição salarial. Pois está muito difícil, 
vivermos com esse salário tão defasado. Juntos 
Somos Mais Fortes!
V.B.

INFORMAÇÃO
Solicito informações onde posso adquirir 
adesivos com brasões, e até mesmo, logo do 
TJPR para carro?
D.N.
O Sindijus-PR tem a parceria com a empresa 
Royal que trabalha com carteiras brasão, 
chaveiros, botons, adesivos, placas de 
identificação de veículos e distintivos para Oficiais 
de Justiça. Através do convênio, o servidor filiado 
tem desconto de 40% em qualquer mercadoria 
exposta na página na internet www.royalbrindes.
com.br. Confira.
Sindijus-PR

As cartas não refletem a opinião do Sindicato.

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

A humanidade vive desafios 
nunca antes enfrentados. A 
pandemia de forma cruel está 

dizimando milhões de pessoas e afe-
tando a economia global. Destruindo 
famílias e acabando com o convívio 
social. Este impacto reduz garantias 
de qualidade de vida, retira empregos 
e deixa exposta uma massa imensa 
de pessoas. Alguns governos conse-
guem produzir políticas adequadas de 
compensação, com ajuda financeira e 
assistência social, porém outros não 
conseguem sequer oferecer o básico 
para seu povo. As vacinas não chegam 
no tempo adequado, complemento de 
renda insuficiente. Da mesma forma 
alguns países, com gestão melhor de 
recursos e decisão política colocam 
toda capacidade do estado para prote-
ger a sua população.

Diante desta vulnerabilidade, a so-
ciedade mundial tomou uma decisão, 
reorganizar-se, já apresentando algu-
mas experiências exitosas de proteção 
às populações, porém no caso de nosso 
país, a experiência que estamos viven-
do está em outro patamar, infelizmen-
te inferior. Estamos politicamente lon-
ge de termos recuperado o sentimento 
de proteção, pois o Estado brasileiro 
produz políticas publicas insuficientes 
para incluir as pessoas, seja no merca-
do produtivo, vide a imensa massa de 
desempregados (mais de 20 milhões). 
Está se esforçando para desconstruir 
políticas públicas implantadas que vi-
savam assegurar a soberania do País, 
dando manutenção e proteção às suas 
florestas e subsolo, com um desenvol-
vimento sustentável, na produção de 

novos empregos. Ao invés de ampliar 
o SUS, agiu exatamente ao contrário, 
fez um corte de 20% de seu orçamento 
mesmo em época de pandemia. A ciên-
cia e tecnologia devassadas, as pesqui-
sas das universidades e a educação 
pública com cortes profundos. Diante 
deste cenário de abandono, apresenta 
como justificativa o tamanho do esta-
do brasileiro, apontando como solução 
entregar à iniciativa o papel de desen-
volver o país e atender as necessidades 
mínimas do seu povo. Neste caso os 
servidores públicos são eleitos, pelos 
gestores irresponsáveis, os causado-
res de toda a crise atual, devendo ser 
castigados, isto é, servir como exemplo 
de como “arrumar” a casa, literalmen-
te reduzindo direitos desmontando o 
estado, como poucas vezes a história 
deste país pode observar.

Porém, as forças vivas de nossa so-
ciedade resistem, e se colocam de pé 
contra essa política devastadora, e as-
sim o movimento sindical, entre eles o 
Sindijus e a Fenajud, junto com outros 
sindicatos tem estado em constante 
campanha de conscientização. Tanto 
no Congresso Nacional como junto a 
sociedade, dialogando e mostrando 
os malefícios para toda a população. 
Além de mostrar aos parlamentares, 
estamos também determinados a fa-
zer com que a população em geral, 
entenda nossa mensagem. Não vamos 
deixar que outros decidam o destino 
de nossas vidas, lutaremos para recu-
perar o reconhecimento do papel dos 
servidores para termos uma socieda-
de justa, pautada pela solidariedade e 
pela dignidade humana.
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Todos os argumentos apre-
sentados aos servidores 
do Judiciário para sus-

tentar a impossibilidade de repor a inflação 
e garantir a Data-Base da categoria, estão 
caindo um a um. Esta realidade foi apresen-
tada em reunião do Sindijus-PR com repre-
sentantes do Tribunal de Justiça do Paraná 
(TJPR) no dia 30 de julho.

Na questão financeira, em 2020 o Depar-
tamento de Planejamento (Deplan) previu 
que o índice do gasto com pessoal ficaria em 
5,93%, portanto acima do limite prudencial 
(5,70%) e impediria o reajuste da data base. 
No entanto o índice – como o Sindijus-PR 
demonstrou – ficou em 4,89%, e essa análise 
impediu a reposição inflacionária.

A receita do Estado, outro fator alegado, não 
teve a perda de R$ 3,5 bilhões como previsto, 
a receita ficou estável. Para 2021, enquanto a 
SEFA estima queda na arrecadação, a assesso-
ria econômica do Sindijus-PR estima aumento 
de 12% a 15%, gerando excesso de arrecadação 
em torno de R$ 5 bilhões.

O economista do Sindicato, Cid Cordeiro, 
recordou as informações que fundamentam, 
até aqui, a decisão da administração de não 
reajustar os vencimentos dos servidores. “As 
previsões não se confirmaram. As pessimistas 
análises da Secretaria da Fazenda não se con-
firmaram em 2020, e não estão se confirmando 
em 2021. Sobrou dinheiro e a Sefa segue subes-
timando a arrecadação e impondo limites ao 

REPOSIÇÃO DA INFLAÇÃO

Fatores que impedem  
a Data-Base não  
se sustentam
Decisão do TCE aponta que LC 173 não 
pode barrar reposição inflacionária

orçamento do TJPR”, destacou.
Para atender a Data-Base dos servi-

dores, o Sindijus-PR apresentou ao TJPR 
a sugestão de negociar com o Poder Exe-
cutivo a suplementação orçamentária 
em decorrência do excesso de arrecada-
ção. “Com recursos a mais, o repasse ao 
Judiciário precisa aumentar também, o 
que tornaria o cenário ainda mais favo-
rável para repor as perdas inflacionárias 
dos servidores”, explicou Cid.

A interpretação de que a LC 173 im-
pede a reposição, é outro argumento 
que não se sustenta. O próprio Tribunal 
concedeu, recentemente, dois reajustes 
fundamentando que não haveria “óbice 
ao reajuste” previstos em Lei. O Tribu-
nal de Contas do Estado também deci-
diu que não há impedimentos previstos 
pela lei aos reajustes salariais.

O próprio artigo 8º da LC 173 já deixa 
isso claro em seu inciso primeiro: “...a 
União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios afetados pela calamidade 
pública decorrente da pandemia da Co-
vid-19 ficam proibidos, até 31 de dezem-
bro de 2021, de: I - conceder, a qualquer 

título, vantagem, aumento, reajuste ou 
adequação de remuneração a membros 
de Poder ou de órgão, servidores e em-
pregados públicos e militares, exceto 
quando derivado de sentença judicial 
transitada em julgado ou de determina-
ção legal anterior à calamidade pública”.

“É necessária a revisão do posicio-
namento sobre a aplicação da Lei. O 
entendimento que sempre defendemos 
se confirma conforme o tempo passa. 
Ou seja, o TJPR já poderia ter aplicado a 
inflação mesmo em 2020, e impedir que 
os servidores acumulassem perdas sala-
riais”, destaca o coordenador-geral do 
Sindijus-PR, José Roberto Pereira.

O interlocutor do TJPR para questões 
dos servidores, desembargador Fernando 
Prazeres, ressaltou que o presidente José 
Laurindo de Souza Netto está preocu-
pado com a situação. “O presidente está 
empenhado em resolver a Data-Base. Há 
negociações estabelecidas com os demais 
poderes para avançar nesta situação. 
O TJPR sempre concedeu o reajuste e o 
esforço é para que seja garantido como 
previsto na Lei”, disse o desembargador.
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DIGA NÃO à PEC 32

EM MEIO à PANDEMIA

Sindijus-PR fiscaliza  
as condições de trabalho 
dos servidores
Sindicato ainda 
defende retorno 
somente com todos 
vacinados

O mundo vive uma pandemia do 
coronavírus (Covid) há mais de 
um ano. O Sindijus-PR entende 

que este é um momento excepcional, 
nunca vivido com tanta gravidade em 
nosso país. Ressalta, contudo, que o Sin-
dicato continua prestando atendimento 
e lutando pelos direitos dos servidores, 
e orientando a categoria neste momen-
to de crise e incertezas, além de fisca-
lizar as condições de trabalho vividas 
pelos servidores, principalmente, no 
sentido de que medidas sejam adotadas 
em alguns casos de retorno presencial. 

A direção contínua denunciando 
que, cada vez mais, os servidores do 
Judiciário Paranaense que estão tra-
balhando presencialmente estão con-
traindo o vírus, sendo que vários es-
tão vindo a óbito. Por isso, e visando 
a qualidade de vida dos servidores no 
trabalho e o respeito à vida, o Sindijus
-PR defende, conforme aprovado pela 
categoria em Plenária, que o retorno 
presencial no Tribunal de Justiça do 
Paraná (TJPR) seja apenas quando 

todos os servidores estiverem vacina-
dos, e também quando mais de 50% da 
população do Estado estiver vacinada. 
O Sindicato já fez vários pedidos de-
fendendo a manutenção do teletraba-
lho por tempo indeterminado, ou até 
que a curva de contaminação e mortes 
seja significativamente descendente. 

“Temos todas as condições e apa-
rato tecnológico para continuarmos 
em teletrabalho, inclusive houve um 
aumento substancial da produtivida-
de, amplamente divulgado pelo TJPR, 
sem redução na prestação jurisdicio-
nal, garantindo, dessa forma, a saúde 
dos servidores, magistrados e comu-
nidade em geral”, disse o coordenador 
geral, José Roberto Pereira. Impor-
tante mencionar também as péssimas 
condições em que se encontram os 
diversos locais de trabalho do 1º e 2º 
graus. Muitos locais não tem ventila-
ção adequada, nem janelas. Ou, quan-
do possuem janelas, as mesmas não 
abrem, há salas de atendimento sem 
espaço necessário para um distancia-
mento seguro, dentre outros. No en-
tanto, não estamos certos de que há 
disponibilidade de equipamentos de 
proteção a todos os servidores. 

A direção vem acompanhando a si-
tuação, e cobrando do Tribunal e tam-
bém dos nossos governantes, medidas 

Em mais uma ação do Sindijus-PR na luta 
pelo serviço público, o Sindicato tem 
atuado em várias frentes, participando 

de vários movimentos nacionais para forta-
lecer iniciativas que defendam o serviço e os 
servidores públicos, sendo eles: Movimento a 
Serviço do Brasil; É Público, É para todos; e 
Frente Parlamentar Mista do Serviço Público.

O objetivo é unificar a luta dos servido-
res contra a Reforma Administrativa e aos 
ataques dos direitos da classe trabalhado-
ra. As ações, em conjunto, buscam cons-
cientizar a população sobre pontos não 
abordados pelo governo e parlamentares 

na PEC 32/2020, por exemplo, que são le-
sivos ao cidadão e podem comprometer a 
prestação de serviços básicos. 

“É de extrema importância fortalecer e 
ampliar a intervenção da classe trabalha-
dora nas ações de luta em defesa de um 
atendimento de qualidade à população que 
procura o Estado para ter o seu direito ga-
rantido”, destaca a diretora do Sindijus-PR, 
Carolina Nadolny.

A atuação dos servidores públicos ga-
rante condições de vida, cidadania e es-
truturas sociais cada vez melhores a mi-
lhões de pessoas.

Servidores se unem para enfrentar a Reforma Administrativa

para garantir a segurança dos servidores, fiscalizando 
as condições de trabalho vividas por eles. “Iremos fis-
calizar se as medidas necessárias de ajustes no espaço 
físico de todas as comarcas, equipamentos de proteção, 
e, também, novos cuidados à saúde física e mental dos 
servidores, foram adotadas. É importante saber dos fa-
tos reais e manter a prioridade pela vida a todos que tra-
balham e são atendidos”, destacou José Roberto.

DENUNCIE
Servidor, se você ainda não tem os equipamentos 
de proteção ou está em qualquer situação que pos-
sa afetar a sua saúde, entre em contato imediata-
mente com o Sindijus-PR.

CAT
O Sindijus-PR orienta os servidores infectados pelo 
coronavírus a realizarem a abertura da Comuni-
cação de Acidente de Trabalho 
(CAT), para garantir os seus di-
reitos. Uma vez que o Supremo 
Tribunal Federal (STF) reconhe-
ceu que a contaminação se carac-
teriza como acidente de trabalho. 
Saiba mais no QR Code.

LDO 2022 não proíbe reajuste 
salarial dos servidores do 
Judiciário. O economista Cid 
Cordeiro esclarece o assunto e 
afirma que TJPR tem margem 
financeira. Acesse o QR Code para 
ler a matéria completa no site do 
Sindijus-PR.
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ESCLARECIMENTO

ESTA LUTA É DE TODOS NóS

Sindijus-PR lança campanha 
em defesa dos servidores
Juntos para enfrentar 
os ataques contra os 
direitos da categoria

Os servidores da Justiça do Paraná 
compõem uma das categorias que 
mais conquistou em todos os Judi-

ciários estaduais do País. Já fizemos lutas 
intensas, e até mesmo greve de fome. Em 
vários momentos as conquistas se deram 
por negociações eficazes que o Sindicato 
promoveu junto ao Tribunal de Justiça do 
Paraná (TJPR), mas a mobilização sempre 

foi o que garantiu maior poder de barganha.
Hoje, a realidade é de perdas genera-

lizadas. Basta olhar para o país ou para 
o Estado e comprovar. Estamos ainda em 
meio à pandemia, e enfrentando uma forte 
crise econômica. Mesmo assim, o governo 
tenta aprovar a PEC 32/2020 – Reforma 
Administrativa, que enfraquece de forma 
assustadora o funcionalismo público.

Nunca havíamos passado por uma 
crise dessas proporções, com tantos ata-
ques ao mesmo tempo. Nesse contex-
to, garantir direitos para a categoria se 
tornou muito mais desafiador. Por isso, 
precisamos agir em conjunto. Temos que 

LIVEJUS
Por meio de 
um bate-papo 
esclarecedor, 
o Sindijus-PR 
realizou uma 
LiveJus para mais 
esclarecimentos 
sobre a ação, 
com transmissão 
pelo Facebook 
e YouTube. Para 
quem não pôde 
assistir a LiveJus 
acesse o QR Code 
com o seu celular e 
confira. 

mostrar a nossa força. E isso só se faz com 
a participação de todos. Apesar da pande-
mia, a categoria dos servidores do TJPR 
precisa se integrar às novas lutas.

Afinal, quem não fala não é ouvido. Ou, 
numa linguagem bem popular: quem não 
chora não mama. Para isso, o Sindijus-PR 
lançou a campanha “A JUSTIÇA É A GENTE 
QUEM FAZ”. O nome da campanha foi cria-
do com base nos princípios da ação sindical e 
da Justiça, o qual tem um duplo sentido: por 
um lado, porque somos servidores do Judi-
ciário, mas, por outro, é a gente quem faz a 
justiça salarial quando luta. Entretanto, para 
reforçar também o “pensar coletivo”, em um 
momento que o individualismo toma conta 
da sociedade, e em que políticas do Governo 
Estadual e Federal se voltam para a exclusão 
dos acordos sobre os direitos e as reivindica-
ções da classe trabalhadora.

Vamos combater a retirada de direitos 
da categoria? Como avançar em novas 
conquistas? Vamos ressaltar a importân-
cia dos servidores do TJPR desde o início 
até a conclusão dos processos? Vamos de-
fender o serviço público?

Quando se trata de garantir nossos di-
reitos e a nossa dignidade, também é a 
gente quem faz a Justiça acontecer. Por 
isso, precisamos estar cada vez mais uni-
dos e mobilizados. Juntos – Porque sem 
união, não há separação.

“Quem assinou ou não os acordos em 2002 – Autos 10878/92”

A direção do Sindijus-PR esteve reuni-
da, de forma virtual, com o assessor 
jurídico Daniel Godoy Júnior, advo-

gado do Sindicato, para tratar a respeito da 
ação judicial 10878/92, relativa aos que as-
sinaram e não assinaram os acordos entre 
os anos de 2000 e 2002.

Daniel Godoy disse que o Sindicato está 
pleiteando os dois anos a partir de 2000 
aos servidores que aderiram e que não 
aderiram aos acordos com o Estado. Já te-
mos os cálculos de abril de 2000 a maio de 
2002 (dos 991 servidores que não assina-
ram o acordo), mas precisamos solicitar ao 
Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) que 
atualize os valores em favor dos servido-
res com base no Tema 880 do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ), para a partir disso 
entrar com a liquidação de sentença, mas 
com ações individualizadas.

Segundo José Roberto Pereira, coorde-
nador-geral do Sindijus-PR, os servidores 
que não assinaram o acordo têm até junho 
de 2022 para organizar os documentos e 
iniciar a execução, como destacamos de 

forma individual, não pode-
rá ser ação coletiva.

Quanto aos servidores 
que assinaram os acordos, o 
processo de execução já está 
tramitando, não há necessi-
dade de ajuizar ações indi-
viduais. O Sindijus-PR ad-
verte aos servidores que não 
procurem outros advogados 

para entrar com execuções 
paralelas, que tal procedi-
mento é muito arriscado, 
pois no caso dos embargos 
do réu (Estado do Paraná) 
prosperarem, pode levar à 
condenação de honorários de 
sucumbência aos advogados 
do Estado, além de procras-
tinar o processo de todos.

Diretores em reunião  com o assessor jurídico Daniel Godoy Júnior
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O governo Bolsonaro, ao 
encaminhar ao Congresso 

nacional a PEC 32/2020 que 
prevê, entre outras coisas, o 
fim da estabilidade do servidor 
público, traz, em seu bojo, 
prejuízos para toda a sociedade 
brasileira, com o visível 
aparelhamento do Estado”

ARTIGO

O recente depoimento do servidor do 
Ministério da Saúde, Luis Ricardo 
Miranda, à CPI da Covid, instau-

rado no Senado Federal, que denunciou 
ter sofridos pressões de seus superiores, 
com conhecimento do presidente da re-
pública, segundo o deputado Luis Miran-
da, para liberar a importação da vacina 
indiana Covaxin, por um preço muito 
mais alto do que as outras vacinas adqui-
ridas pelo Brasil, num latente escândalo 
de corrupção que envolve também o líder 
do governo, o parlamentar Ricardo Bar-
ros (PP PR), expõe, de maneira incontro-
versa a toda sociedade, a importância da 
estabilidade do servidor público.

A negociação denunciada, que conti-
nuará a ser investigada, levou o governo 
a empenhar R$ 1,6 bilhão para a compra 
de 20 milhões de doses do imunizante, em 
torno de US$ 15 (R$ 80,70) por dose, en-
quanto rejeitava a proposta da Pfizer com 
valor em torno de US$ 10 a dose, e da Co-
ronavac, R$ 58,20, e perdíamos em nosso 
país, neste período de negociação, quase 
100.000 vidas para a Covid 19.

Nossa legislação impõe ao servidor pú-
blico uma série de deveres como requisitos 
para o bom desempenho de seus encargos 
e regular funcionamento dos serviços pú-
blicos. A Lei de Improbidade Administra-
tiva, de caráter nacional, proíbe qualquer 
ação ou omissão que viole os deveres de 
honestidade, imparcialidade, legalidade e 
lealdade às leis e às instituições.

O dever de obediência impõe ao servi-
dor o acatamento às ordens legais de seus 
superiores e sua fiel execução, devendo se 
recusar a praticar qualquer ato ilegal, sem 
medo de perder o seu emprego.

Já o dever de eficiência, decorre do inci-

so LXXVIII do art. 5º da CF, acrescentado 
pela EC 45/2004. Outros deveres são co-
mumente especificados nos estatutos, có-
digos, normas e regulamentos próprios de 
cada poder e órgãos, procurando adequar a 
conduta do servidor, para melhor atender 
os fins da administração pública.

Toda essa legislação não existe por 
acaso. Cuidar da coisa pública exige dos 
cuidadores, todos esses requisitos para 
que a sociedade fique protegida de polí-
ticos que poderiam fazer uso indevido do 
poder para fins particulares, eleitoreiros, 
econômicos e, ainda, aprofundar e facili-
tar a corrupção em órgãos públicos.

O servidor público adquire estabilida-
de após período probatório, como garantia 
contra a exoneração discricionária, é ava-
liado periodicamente, e poderá ser man-
dado embora por justa causa respondendo 
a um processo administrativo, lhe sendo 
garantido o contraditório e a sua defesa. 
Dessa forma, é possível evitar que sejam 
pressionados por seus superiores a favore-
cer propensões individuais em detrimento 
dos interesses coletivos.

O governo Bolsonaro, ao encaminhar ao 
Congresso nacional a PEC 32/2020 que pre-

vê, entre outras coisas, o fim da estabilidade 
do servidor público, traz, em seu bojo, pre-
juízos para toda a sociedade brasileira, com 
o visível aparelhamento do Estado.

Vários são os exemplos de servidores 
estáveis que trouxeram à tona, casos de 
corrupção, como o delegado da Polícia 
Federal que denunciou o ex-ministro do 
meio ambiente, Ricardo Salles, por es-
quema de venda ilegal de madeira. Tam-
bém graças à garantia do emprego, vários 
servidores notificaram e multaram auto-
ridades, entre elas o próprio presidente 
da república, pela flagrante infração do 
não uso da máscara em municípios cujo 
uso é obrigatório em locais públicos, 
neste período de pandemia.

Estudos apontam que o fim da estabi-
lidade vai, seguramente, resultar, entre 
outros, na descontinuidade da prestação 
do serviço público, perda da memória 
técnica, dificuldade de planejamento em 
longo prazo, rompimento do fluxo de in-
formações, além do estímulo ao apadri-
nhamento político, nepotismo e cabides 
de emprego, ao declarar o fim dos con-
cursos públicos e a contratação de forma 
precarizada, com a transferência das ati-
vidades públicas para a iniciativa priva-
da, que visa somente o lucro.

Por isso, todos precisam entender que 
defender a estabilidade do servidor públi-
co, é proteger a sociedade da corrupção e 
da sobreposição dos interesses particula-
res sobre o interesse público, e, de uma vez 
por todas, exigir dos parlamentares o voto 
contrário à proposta.

Arlete Rogoginski 
Diretora do Sindijus-PR e  

coordenadora geral da Fenajud

CPI da Covid escancara a importância 
da estabilidade do servidor público

v i va  o s e r v i ç o públi c o
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Data-Base Já:  Servidores protestam pela reposição das perdas salariais

Enquanto o Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) come-
mora a redução de gastos de mais de R$ 52 milhões 
durante o 1º ano de teletrabalho, em virtude da pande-

mia do Covid, os servidores denunciam a retirada do direito 
à reposição inflacionária dos anos de 2020 e 2021 garantido 

pela Constituição Federal em seu Art. 37, e também pela Lei 
16.165 de 2009, que assegura esse direito da Data-Base à ca-
tegoria. Os servidores, em todo Estado, estão mobilizados e 
protestam contra a alegação da não recomposição salarial 
apresentada pelo TJPR. 

“A luta está sendo fortalecida e só vamos en-
cerrar quando tivermos a aplicação da reposição da 
inflação de 2,40% e de 6,76%, referente às perdas 
acumuladas”, destaca Carolina Nadolny, diretora 
do Sindijus-PR.

A hora é agora! Data-base Já!  
Não vamos aceitar mais essa retirada de direitos!
Juntos para garantir a reposição inflacionária de 2020 e 2021.
#DataBaseJá #AJustiçaEAGenteQuemFaz 
#JuntosSomosMaisFortes
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ENTREVISTA

Consciência&Luta (C&L) - O que é o Julho das Pretas?
Carol Dartora (Carol): O Julho das Pretas é um movimento de intensa mobilização das 
mulheres negras, de denúncia das desigualdades das nossas condições de vida e de 
afirmação da nossa presença nesta sociedade. Essa iniciativa surgiu após o primeiro 
Encontro de Mulheres Afro-latino-americanas e Afro-caribenhas ocorrido em 1992, 
em Santo Domingo, na República Dominicana. Julho também foi escolhido em razão 
do Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, celebrado no dia 25 deste mês. 
No Brasil, nesta mesma data, comemoramos o Dia da Mulher Negra e o Dia Nacional de 
Tereza de Benguela, líder quilombola, símbolo da luta e resistência da mulher negra.

C&L - Quais as principais dificuldades enfrentadas pelas mulheres negras no Brasil?
Carol - São todas as dificuldades que decorrem das desigualdades de gênero e raça. As 
mulheres negras estão na base da pirâmide social porque somam essa dupla opressão, 
o que impõe desigualdades reais, como dificuldade de acesso a bens, emprego, 
melhores condições de vida, de acesso a desenvolvimento humano e inúmeras 
situações que colocam a mulher negra nesta condição de subalternidade, nos últimos 
postos da nossa sociedade. A gente tem nesta pirâmide, primeiro os homens brancos, 
depois as mulheres brancas, depois os homens negros e por último as mulheres 
negras. Então, se a gente fizer um comparativo das condições de vida, no Brasil, de um 
homem branco e de uma mulher negra, a mulher negra está lá na rabeira.

C&L - Combater a desigualdade social seria suficiente para oferecer igualdade de 
oportunidades?

Carol - Tem uma coisa educativa em combater a 
desigualdade social, que é você colocar a pessoa 

em igualdade de oportunidades. Mas quando 
a gente fala de racismo no Brasil, mesmo 

que as pessoas estejam partindo do 
mesmo lugar, mesmo que elas estejam 
em igualdade de oportunidades, 
como o racismo é cultural, ele 
também e promove a discriminação 
e a esteriotipação. Ou seja, mesmo 
que elas estejam em igualdade de 

oportunidades, o racismo no Brasil ainda 
impõe uma condição de desigualdade. 
Então, a gente tem que combater o 
racismo sim. É muito importante que 

a gente combata ele socialmente, mas 
a gente também tem que combater ele 

na nossa cultura, desconstruir 
preconceitos, desconstruir 

estereótipos.

Julho da Resistência. Julho da Igualdade. 
Julho do Respeito. Julho das Pretas!

O Jornal Consciência&Luta traz nesta edição entrevista exclusiva com a vereadora de Curitiba Carol Dartora, 
primeira mulher negra eleita para a Câmara Municipal da capital do Paraná, com a terceira maior votação em 
2020. A professora de História conta para os leitores a história e o significado do Julho das Pretas, movimento 

nascido em 1992 que denuncia a exclusão, a desigualdade e o racismo às mulheres negras no Mundo.

QR CODE
Escaneie o código para ler a integra 

da entrevista da vereadora Carol 
Dartora sobre o Julho das Pretas

C&L - O que a sua eleição, como primeira vereadora negra 
da história de Curitiba, representa para essa luta?
Carol - Representa a nossa resistência, a nossa 
resiliência, a nossa persistência de pleitear este espaço. 
Aqui em Curitiba desde 2016 a gente tem construído o 
Julho das Pretas, denunciando a sub-representação 
política, a nossa não presença nos espaços de liderança. 
Então, eu ter chegado neste espaço, é fruto de toda essa 
luta que, claro, não começou em 2016, mas a gente tem 
construído isso aqui em Curitiba com mais veemência 
desde 2016.

C&L - O que te motiva a acreditar que é possível 
transformar as desigualdades de gênero e raça em 
justiça e igualdade?
Carol - Primeiro, uma coisa que eu sempre falo, a nossa 
urgência é uma urgência de vida. O que me motiva é 
querer melhores condições de vida para todo mundo. 
Essa desigualdade gera muita violência em todos os 
sentidos. Violência objetiva, violência simbólica. Ninguém 
é feliz vivendo assim, na violência, na miséria. Acreditar 
que um outro mundo é possível é saber que nem sempre 
foi assim. Então, se não foi sempre assim, pode mudar 
e eu conheço outras sociedades que são diferentes. A 
gente já mudou muita coisa e tenho certeza que vamos 
continuar mudando, para alcançar um Brasil melhor para 
todas e todos.

Fotos: Joka Madruga
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Sindicato requer ao TJPR retorno imediato à fase anterior da retomada presencial

ORGANIzAÇÃO

DATA-BASE
 Garantia da data-base com reposição 

integral da inflação; 
 Apagão de 1h30min, uma vez por semana, 

de forma progressiva; 
 Carreata no mesmo dia do Apagão, pela 

manhã, nas Comarcas com arrecadação de 
alimentos ou compra de cesta pela internet; 

 No horário do Apagão promover uma roda 
de conversa com os servidores; 

 Durante o Apagão fazer fotos com o 
monitor apagado e cartazes pedindo a 
database, assim como colocação de faixas 
nos Fóruns (a arte estará no site); 

 Projeção de fotos da mobilização e frases 
pedindo a data-base, no prédio do TJPR no 
final da tarde; 

 Produção de um vídeo explicando sobre 
a mobilização para que os Diretores 
encaminhem nos grupos de servidores; 

 Anúncio em rádio acerca dos prejuízos para 
a população com relação ao sucateamento 
dos serviços públicos; 

 Mostrar nos vídeos, de forma didática, 
os prejuízos aos servidores com a não 
concessão da data-base (índice acumulado 
de 10% a menos no salário); 

 Elaboração de materiais que dialoguem 
com a base, de forma didática, mostrando a 
realidade e conclamando para a mobilização; 

 Repensar a periodicidade do jornal, mesmo 
em tempos de pandemia, para que possamos 
abrir o diálogo com a categoria.

ISONOMIA 
 Conquistar a Isonomia: Manter a luta até 

alcançar, via isonomia salarial e de quadro 
de carreira, com ampla discussão com os 
servidores; 

 Pressionar o TJPR para abrir o espaço para 
apresentar propostas da categoria; 

 Lutar pela criação da função comissionada 
de chefia de gabinete, privativa de servidor 
efetivo, bacharel em direito, com a 

respectiva remuneração, nos mesmos 
moldes da chefia de secretaria; 

 Isonomia das gratificações do primeiro 
grau com os valores atribuídos no 
segundo grau às chefias; 

 Lutar pela isonomia salarial também 
dos analistas (nível superior), que não 
foi contemplada na lei de equiparação 
de tabela, incluindo também as 
demandas específicas das equipes 
multidisciplinares; 

 Valorização do cargo de analista, que 
passa pela questão do concurso para 
nível superior.

CONCURSO 
 Produção de material específico: 

elaboração de estudos técnicos para 
embasar necessidade de contratação de 
servidor e também sobre quantitativo no 
TJPR e resolução do CNJ; 

 Luta para que sejam contratados os 
novos concursados para além do número 
do edital; 

 Revisão do decreto 
761, demonstrando a 
real necessidade de 
servidores no Estado; 

 Lutar pelo 
concurso público, 
evitando o trabalho 
temporário, abrindo 
concursos para 
outros cargos 
efetivos, 

uma vez que o trabalho temporário é a 
precarização do serviço público; 

 Permanecer na luta contra a contratação 
temporária

TELETRABALHO E DECRETOS DO 
RETORNO PRESENCIAL

 Combater a sobrecarga de trabalho, bem 
como o adoecimento do servidor; requerer 
que o TJPR estabeleça política voltada ao 
servidor em teletrabalho, nesse sentido, 
requerer, ainda, que exista uma gratificação/
indenização/compensação financeira em 
decorrência do encargo sofrido pelo servidor 
ao assumir os custos para promover 
estrutura necessária para o teletrabalho; 

 Realizar um programa de esclarecimento 
e suporte aos servidores para sua rotina no 
teletrabalho; buscando estabelecer boas 
práticas na execução do teletrabalho, com 
vistas a preservar a saúde dos servidores, 
garantir o direito a desconexão, encontrar 
soluções econômicas; 

 Requerer ao TJPR que inicie tratativas com 
a participação do sindicato e servidores do 
primeiro e segundo grau sobre a organização 
e preparo para o futuro retorno presencial. 
Principalmente, que o retorno apenas quando 
todos os servidores estiverem vacinados, e 
também quando mais de 50% da população 
do Estado estiver vacinada; 

 Cobrar do Tribunal que 
providencie condições seguras 
para o retorno, de 
acordo com as 
normas sanitárias, 
em todos os 
locais de 
trabalho.

PAUTA DEFINIDA.   LUTA PLANEJADA

Escaneie o 
código e confira 

a íntegra do 
Plano de Lutas e 

Ação Sindical

PLANO DE LUTAS E AÇÃO SINDICAL

Aprovado em junho pelos servidores durante a XXIII Plenária Estadual, 
o Plano de Lutas e Ação Sindical da categoria é a organização das ativi-
dades ao longo de 2021. Cada pauta é planejada pela Direção do Sindijus

-PR e coloca em prática conforme deliberado pelos servidores. O documento 
a seguir é o resultado da construção coletiva das lutas, com todos os pontos 
sendo avaliados e deliberados pela plenária 
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UTOPIA DO 
PÓS PANDEMIA

Tempos difíceis vivemos
De incerteza e desalento

A morte ronda o caminho
Deixando a dor ao relento

Muitos irmãos já se foram 
Nem pudemos nos despedir

Deixando só o vazio
Da saudade a nos ferir

Mas insistimos em crer
Que essa fase está no fim

E logo nova primavera
Florirá nosso jardim

E a vida será retomada
Mais fortes então seremos

Para honrar os que partiram
Novo mundo nós faremos

Unidos num só projeto
De paz e transformação

Da destruição da natureza
Para sua contemplação

Da exploração do trabalho
Para justiça e proteção
E juntos promoveremos

Vida nova a nossa nação!

Autoria: Arlete Rogoginski

JAMAIS SERÃO ESQUECIDOS
Nesta homenagem em lembrança dos servidores que perderam a vida para a Covid-19, 

o Sindijus-PR reforça seu compromisso em defesa da luta da categoria por melhores 
condições de trabalho e de vida. A excelência dos serviços prestados pelo Poder Judi-

ciário paranaense vem da doação e esforço dos qualificados servidores públicos que os man-
têm em alto nível. Todos vocês serão sempre lembrados. Jamais esqueceremos!
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Encarte do Jornal do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Paraná • nº 04 • Agosto de 2021

PensionistasAposentados
Luta do Sindicato garante salários aos 

aposentados e pensionistas do extrajudicial 

Estado do Paraná inicia repasses da Ação do IPE
Sindijus-PR tem divulgado a lista de beneficiários a cada liberação

Após várias negociações, pagamentos dos servidores serão regularizados 

Após intensas negociações 
realizadas pelo Sindijus-PR, 
visando garantir as aposen-

tadorias e pensões dos servidores 
do Foro Extrajudicial, o Parana-
previdência, o Tribunal de Justiça 
do Paraná (TJPR) e o Executivo fi-
nalmente chegaram a um acordo. 
O governo do estado assumiu o pa-
gamento até a regulamentação do 
novo plano de custeio. O Poder Exe-
cutivo encaminhou à Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep) o Pro-
jeto de Lei nº 291/2021, que dispõe 
sobre a concessão e manutenção de 
aposentadoria aos serventuários da 
Justiça e aos titulares de serviços 
notariais e registrais do Paraná não 
remunerados pelos cofres públicos, 

e dá outras providências.
O projeto se encontra na Comis-

são de Constituição e Justiça (CCJ), e 
o relator é o deputado estadual Nel-
son Justus. Após aprovação da CCJ, 
a mensagem será analisada pela Co-
missão de Finanças, e depois passa-
rá por três votações no Plenário da 
Casa. Aprovada, será encaminhada 
para sanção do governador em 15 
dias. Com a aprovação dessa Lei, a 
questão salarial desses servidores 
está resolvido. Este resultado foi mais 
uma conquista da categoria, devido à 
ação proativa do Sindijus-PR.

“A situação sempre foi delicada do 
ponto de vista jurídico. Apenas uma 
alteração na legislação poderia de-
finir os responsáveis. Lutamos para 

que os serventuários, aposentados 
e pensionistas, não fossem penali-
zados. Finalmente achamos o res-
ponsável pelos pagamentos, o Poder 
Executivo. Seguiremos lutando para 
assegurar sempre os direitos da cate-
goria.”, destacou o coordenador geral 
do Sindijus-PR, José Roberto Pereira.

A direção do Sindijus-PR conti-
nuará acompanhando a situação, 
até que seja aprovada pelo governa-
dor, e vem conversando com depu-
tados sobre o andamento do proje-
to, para que possa ter seu trâmite o 
mais breve possível, e assim chegar 
ao fim esse problema, bem como 
garantir definitivamente o direito 
dos aposentados e pensionistas do 
Foro Extrajudicial.

Após transitado julgado o processo 
da Ação do IPE e o Sindijus-PR pe-
dir a execução, o Estado Parará ini-

ciou o pagamento aos beneficiários da ação 
coletiva do Sindicato no começo de julho. 
Os recursos serão repassados por grupo de 
pessoas e o Sindijus-PR efetua o pagamen-
to individualizado aos beneficiários. 

“Foram separados 100 processos com 
30 pessoas cada. Conforme recebermos 
os repasses divulgamos os nomes dos 
beneficiários para que nos procurem”, 

explica o coordenador-geral do Sindi-
jus-PR, José Roberto Pereira. As listas 
estão publicadas no site oficial do Sindi-
cato: www.sindijuspr.org.br, no link Do-
cumentos, seção Documentos Gerais.

A Ação do IPE beneficia servidores, 
aposentados e pensionistas que sofre-
ram o desconto indevido do IPE e con-
tribuição medico hospitalar no período 
de 1998 a 2002. Em relação à pensão, 
serão beneficiados aqueles que se tor-
naram pensionistas após este período.

FIM DA ESPErA

AÇÃO 
DO IPE

vitória!!!


