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LUTa
Gostei muito da atuação da nova direção neste 
primeiro ano de mandato. Espero que a luta continue 
sendo o objetivo do Sindijus-PR, para que não seja 
mais retirados nenhum direito dos servidores. 
Estamos cansados de trabalhar sem ter qualquer 
reconhecimento do Tribunal. Vamos levantar as 
bandeiras do Sindijus-PR e convocar os servidores 
para novas mobilizações e garantir o tratamento de 
igualdade. Desejo sucesso e muito esforço para briga 
incansavelmente pelos servidores.
M.F.P.

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
da Data-Base em todo Estado, e ao mesmo
tempo podemos interagir dando sugestões. Afinal, o
Sindijus é nosso, e devemos participar juntos.
E.P.S.

DÚVIDa
Gostaria de saber como funciona o desconto em 
folha de pagamento para me tornar filiada? Desde já, 
agradeço a atenção.
J.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 
efetuado sua filiação e o servidor já pode ter acesso 
à todos os benefícios que o Sindijus-PR proporciona. 
Todo esse procedimento leva entorno de 30 a 60 dias.
Sindijus-PR

As cartas não refletem a opinião do Sindicato.

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

A história nos conta que Herodes, reinando à época do 
nascimento de Jesus, teria ordenado que todos os be-
bês do sexo masculino com dois anos ou menos fossem 

mortos (Mateus 2:16), com medo de perder o poder, pois o que 
se ouvia na cidade de Jerusalém, era a notícia de um recém-
nascido predestinado a ser o rei dos judeus...

Esse fato de extrema crueldade acontece em paralelo ao que 
o verdadeiro rei veio ensinar às multidões, a nova Lei do amor: 
“Amarás ao próximo como a ti mesmo”, repetia em suas an-
danças, Jesus, aquele menino que escapou da espada dos sol-
dados de Herodes.

E nos dias de hoje, poderíamos identificar os “Jesuses”, os 
“Herodes”, os “soldados” e os “magos” de nosso tempo?

Quantas crianças são maltratadas, desalojadas, abusadas 
ou assassinadas, inclusive em bombardeios na própria “ter-
ra santa”...

Quantos governos autoritários, genocidas, escusos em fal-
sas democracias temos hoje, com práticas excludentes, silen-
ciam tantas vidas...

Quantos apoiadores dos Herodes de agora podemos identifi-
car como os soldados que perseguem, ferem, matam os excluí-
dos da sociedade: indígenas, negros, empobrecidos, sem teto, 
sem terras, mulheres, LGBTs, pessoas em situação de rua...

Por outro lado, quantos estão entre nós a anunciar que é 
possível um mundo diferente, onde haja comida na mesa de 
todos, educação, segurança, saúde, enfim, justiça social...

Que neste natal possamos refletir sobre a nossa vida e a 
nossa missão enquanto descendentes desses atores históricos. 
Com qual deles mais nos identificamos?

É possível um mundo diferente do que esse no qual estamos 
inseridos? Posso ajudar na construção de uma nova realidade, 
onde o ensinamento daquele menino nascido há mais de dois 
mil anos seja, enfim, posto em prática?

Que essas reflexões nos tragam coragem e esperança para 
reacender o desejo de um novo mundo, onde reine o amor e a 
paz entre os povos!

Justiça em Quadrinhos
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O Tribunal de Justiça do Paraná vai 
editar folha suplementar em de-
zembro para implantar o reajuste 

da indenização de transporte para ofi-
ciais de Justiça e técnicos cumpridores de 
mandado. A pauta é uma reivindicação 
antiga dos servidores. Atendendo ao pe-
dido do Sindijus-PR, o TJPR havia anun-
ciado em outubro o índice de 10,25% para 
repor a inflação na indenização. 

O reajuste chega no momento em que 
os gastos nos combustíveis estão eleva-
dos. Utilizando veículo próprio para de-
sempenhar as suas funções, os servidores 
assumiram a conta da alta da gasolina e 
do álcool o que reduziu ainda mais o va-
lor real da indenização de transporte.

“É uma grande conquista da categoria, 
uma pauta histórica dos oficiais é aten-
dida”, destacou o coordenador. Segundo 

José Roberto, o Sindicato inicia a nego-
ciação com a administração para criar 
um mecanismo de reajuste com base na 
variação do preço dos combustíveis. A 
ideia é que seja implantado após a corre-
ção do valor a cada 90 ou 180 dias.

Em outra frente, o Sindijus-PR busca 
garantir que a indenização seja reajusta-
da anualmente, diminuído o impacto dos 
gastos nos salários dos servidores.

SeUS DIReIToS

NoVoS VaLoReS

O final de novembro trouxe outro avanço para os servido-
res. O pedido do Sindijus-PR para aumentar os valores da 
Gratificação de Qualificação foi atendido pelo Tribunal. 

Um projeto de lei será enviado à Assembleia Legislativa alteran-
do na Lei Estadual nº 19.501/2018, que criou a Gratificação de 
Incentivo à Qualificação Funcional.

Pela proposta aprovada no Órgão Especial a gratificação de tí-
tulos será de 250 reais para graduação, R$ 400 para especializa-
ção, 800 reais para mestrado e R$ 1.000 para doutorado. Desde a 
implementação do benefício, o Sindijus-PR vem requerendo jun-
to ao TJPR a majoração da gratificação. “Vamos acompanhar a 
tramitação do projeto na Assembleia e conversar com deputados 
para que a proposta seja aprovada o mais rápido possível”, afir-
ma o coordenador-geral do Sindijus-PR, José Roberto Pereira.

O projeto ainda adiciona a GIQF-ICC, que será concedida a 
servidores que realizarem ações de capacitação ou aprimora-
mento continuado, mediante cumprimento de carga horária mí-
nima e pertinência em relação ao cargo ocupado ou à unidade de 
lotação. Quem realizar 40 horas de capacitação, treinamento ou 
aprimoramento receberá uma gratificação de R$ 300,00. O valor 
será de R$ 400,00 para 80 horas, e de R$ 500,00 para 120 horas.

Sindijus-PR garante aumento  
na Gratificação de Qualificação

eM aTIVIDaDe

Na última sessão de 2021, o Órgão Especial 
do TJPR aprovou a transformação da li-
cença especial em pecúnia. A novidade, 

desta vez, fica por conta da possibilidade de rece-
ber ainda em atividade, reivindicação antiga dos 
servidores. Atendendo ao pedido do Sindijus-PR 
SEI 0065283-30.2019.8.16.6000, o TJPR deve re-
gulamentar em janeiro a forma e critérios para 
concessão do benefício. O Sindicato vai acompa-
nhar a regulamentação para orientar a categoria.

“Conquistamos mais um avanço. Desde 2016, 
quando regulamentada a indenização, insisti-
mos para que fosse estendida aos servidores da 
ativa. Até então, apenas quem não tinha mais 
vínculo com o TJPR poderia requerer”, comemo-
ra José Roberto Pereira, coordenador-geral do 
Sindijus-PR.

TJPR atente a pedido 
histórico do Sindijus-PR 
e servidores poderão 
indenizar licença especial

Reajuste da Indenização 
de Transporte é conquista 
histórica dos servidores 
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ReTRoSPecTIVa 

Sem dúvida 2021 foi um ano, igual o de 2020, desa-
fiador e repleto de adaptações a serem feitas. Mas 
mesmo com os desafios, o Sindijus-PR continuou 

atuando em defesa dos servidores. 
A política econômica adotada apresentou à população o 

desemprego, a fome, a miséria, a aflição e insegurança, prin-
cipalmente ao serviço público, ataques que retiravam os di-
reitos dos trabalhadores, com a desculpa de restrições em 
virtude da pandemia. E foi nesse cenário que a direção do 
Sindijus-PR se reinventou para defender a categoria de todas 
as tentativas dos governos de prejudicar os servidores.

em anos difíceis, 
Sindijus-PR precisou 

inovar as suas 
formas de luta

Intensas 
ações foram 
realizadas  
para garantir  
os direitos  
da categoria

Dezenas de reunião marcaram o 

isolamento social no Sindijus-PR. 

Mesmo assim, as negociações da 

pauta dos servidores continuaram

Em defesa da vida, lutamos pela manutenção do teletrabalho

Mesmo na pandemia, o 

Sindijus-PR não parou 
a luta em defesa dos 

diretos dos servidores
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As mobilizações dos servidores, cumprindo 
todos os protocolos de seguranças, tiveram um 
papel de destaque no cenário político do Brasil. 
Ao longo de mais de 33 anos de existência, o Sin-
dijus-PR nunca teve uma atuação tão importante 
para a categoria. A pauta que predominou não 
poderia ter sido outra senão a Reforma Admi-
nistrativa (PEC 32) marcamos presença em atos 
organizados em Brasília e na capital paranaen-
se, participamos de reuniões com parlamentares 
e acompanhamos sessões. Outro ponto forte de 
luta, foi em relação à Data-Base, participamos de 
mobilizações e audiências públicas, tivemos reu-
niões constantes com administração do Tribunal 
de Justiça do Paraná (TJPR) na luta para garantir 
a reposição inflacionária de 2020 e 2021, como 
também com os deputados estaduais pedindo 
apoio da aprovação do Projeto de Lei na Assem-
bleia Legislativa do Paraná (Alep).

Foi um ano, marcado de luta, contra os re-
trocessos e desrespeitos aos servidores públi-
cos, e também por melhores condições de tra-
balho. Definitivamente, o ano de 2021 que se 
encerra foi uma verdadeira prova de resistên-
cia, foram dias difíceis, mas produtivos para 
os servidores, que mesmo que de forma online, 
puderam participar mais da vida do Sindicato, 
seja com críticas, com sugestões ou apoiando 
as lutas, pois para a direção só assim podemos 
saber o que a categoria precisa, estando mais 
perto e ouvindo o que ela deseja.

O resultado deste novo cenário, faz com que o 
Sindijus-PR destaque a importância da categoria 
de estar ainda mais unida, para fortalecer as lutas 
que terão nessa nova fase, na qual serão travadas 
em 2022 novas batalhas, com o objetivo de 
garantir a pauta de reivindicações ao lon-
go do ano e resistir ainda mais aos ataques 
a classe trabalhadora que só aumenta. 

Ao fim de mais um ciclo, nota-se que 
a atuação do Sindijus-PR foi o diferencial 
para que a categoria não fosse esqueci-
da pelo Tribunal e nem pela sociedade, e 
essa atitude, é, sem sombra de dúvidas, 
a demonstração do compromisso e da se-
riedade da direção. Dito isto, o Sindicato 
reforça que o momento pede reflexão para 
entrarmos em 2022 renovados. O coorde-
nador-geral, José Roberto Pereira enfati-
za dizendo que “dificuldades sempre irão 
existir, mas com a união dos servidores do 
Tribunal de Justiça do Paraná conquistare-
mos novos êxitos. Juntos – Porque sem há 
união, não há superação”.

“A equipe do Sindijus-PR deseja a 
você, servidora e servidor, que nos aju-
dou a fazer de 2021 um ano diferente de 
lutas e resistência, que nesse ano novo 
possamos continuar juntos em busca de 
um mundo melhor, cheio de paz, saúde, 
compreensão e muito amor.

Boas festas e que 2022 seja repleto de mui-
tas realizações, conquistas! São os nossos vo-
tos para você e toda a sua família.”

OBS: O Sindicato informa que acompanhará o recesso do Judiciário,  
e retorna às atividades no dia 07 de janeiro de 2022.

A resistência  
dos servidores  

em Brasília travou 
a PEC 32

Mobilizações pelo 
Estado marcaram nossa 

luta pela Data-Base

A Data-Base é um direito dos servidores, nossa luta não para
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MoBILIZaÇÃo

Servidores decidem manter 
assembleia Permanente  
na luta pela Data-Base
categoria aprova prestação de contas  
e previsão orçamentária do Sindijus-PR

Fotos: Arquivo Sindijus-PR

Durante a Assembleia Geral Extraor-
dinária realizada no dia 14, de for-
ma virtual, os servidores presentes 

aprovaram manter a Assembleia em caráter 
permanente para reforçar a luta pela re-
composição das perdas salariais para a ca-
tegoria e em defesa aos ataques aos direitos 
da classe trabalhadora.

Importante enfatizar aqui que, recente-
mente, diretores do Sindijus-PR e demais 
servidores participaram das manifestações 
e da resistência contra a tentativa de des-
monte do Serviço Público.

A diretora do Sindijus-PR, Arlete Rogo-
ginski falou sobre os desafios enfrentados pelo 

movimento sindical ao longo da pandemia, e 
pontuou também sobre o agravamento das di-
ficuldades econômicas referente a Data-Base.

Já na Assembleia Geral Ordinária, a ca-
tegoria aprovou por maioria absoluta a 
prestação de contas do exercício 2020, bem 
como, a previsão orçamentária para 2022 do 
Sindijus-PR. A movimentação das receitas e 
despesas do Sindicato foram aprovadas sem 
ressalvas pelos conselheiros fiscais. O re-
sultado da votação demonstra a seriedade 
na condução da entidade e a confiança da 
categoria na direção do Sindijus-PR.

A prestação de contas apresentada pela 
diretoria aponta uma diretoria preocupada 

Na JUSTIÇa

Leia a 
reportagem 
completa 
no site do 
Sindijus-PR

ação judicial repara perdas com 
retirada da gratificação de chefia

O Sindijus-PR alcançou na Justiça a 
reparação para servidores que per-
deram a gratificação de Direção e 

Supervisão de Secretaria. Em 2013, com 
a revogação e substituição de artigos da 
Lei 17532, alguns servidores acumularam 
perdas salariais. Como é uma decisão de 
1º grau, o Estado do Paraná deve recorrer.

Na decisão, a magistrada Diele Denar-

din Zydek, juíza substituta da 5° Vara da 
Fazenda Pública, reconheceu como pro-
cedente o pedido do Sindijus-PR e con-
denou o Estado do Paraná ao pagamento 
da gratificação por exercício de função 
de chefia ou supervisão, no período en-
tre março de 2013 e 08 de abril de 2013, 
porém somente aos analistas judiciários.

O Sindijus-PR interpôs embargos para 

que fossem incluídos todos os servidores. 
Porém, embora acolhidos os embargos, 
constou somente analistas e técnicos ju-
diciários. A advogada do Sindicato An-
dressa Rosa explica que foi necessário in-
terpor novos embargos de declaração.

“Precisam ser incluídos todos os ser-
vidores ocupantes de outros cargos que 
igualmente estavam, na época, designa-
dos para a função de direção ou super-
visão e tiveram suprimido o pagamento. 
Assim, foi necessário interpor novos em-
bargos declaratórios para contemplar to-
dos os servidores afetados”, esclareceu.

em manter o equilíbrio orçamentário e 
prova a transparência na atual gestão da 
entidade que representa, de fato e de di-
reito, os servidores do Tribunal de Justiça 
do Paraná (TJPR). “Todos os documentos 
apresentados nesta assembleia estão dis-
poníveis aos filiados na sessão de docu-
mentos do site www.sindijuspr.org.br, na 
aba ‘Prestação de Contas’”, informou o 
coordenador-geral José Roberto Pereira. 
Lá os servidores podem conferir sempre 
os balancetes e as previsões orçamentá-
rias anuais. Para quaisquer dúvidas que 
possam surgir, a direção está à disposi-
ção para dirimir tais questões.

Cabe destacar ainda que, os servidores 
que acompanharam a demonstração das 
contas, elogiaram a forma clara e transpa-
rente com que foi realizada, com destaque 
ao trabalho realizado pelas funcionárias 
do setor financeiro e direção do Sindicato.

José Roberto pontou que 2021 foi um 
ano difícil e de bastante trabalho. O Sin-
dijus-PR continuará firme na luta  em 
defesa dos servidores do judiciário para-
naense. A atual conjuntura de desmonte 
dos serviços públicos e de desvalorização 
dos trabalhadores exige união de todos 
para enfrentarmos os ataques aos direitos 
duramente conquistados. “Vamos juntos 
conquistar o nosso direito da Data-Base. 
O ano de 2022 é eleitoral, mas devemos 
estar atentos, iremos cobrar a reposição 
salarial de 2020 e 2021, os retrativos e é 
claro já garantir a de 2022. Vamos conti-
nuar lutando juntos”, destacou.

QR coDe
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É PRecISo SeR aNTIRRacISTa

coNScIêNcIa NeGRa

O Dia da Consciência Negra, celebrado em 
20 de novembro, marca a luta do povo ne-
gro contra o racismo estrutural e estru-

turante ainda presentes na sociedade brasileira.
Em atividade comemorativa ao dia, o Tribunal 

de Justiça do Paraná (TJPR) debateu o histórico de 
luta pela igualdade e resistência do povo negro .

Presente à solenidade, a diretora do Sindi-
jus-PR Andrea Ferreira ressaltou que o Judi-
ciário tem um importante papel na luta antirra-
cista, “na aplicação do direito para proteger os 

direitos fundamentais e na forma que enxerga 
as relações raciais dentro e fora do tribunal”.

Dados do próprio Tribunal, repassados pela 
Diretoria de Recursos Humanos, apontam que em 
março de 2020, o Judiciário Paranaense contava 
com 8.976 servidores efetivos e comissionados. Na 
adoção do critério de autodeclaração, 779 se reco-
nheciam como pretos ou pardos, menos de 9% do 
total. Outras 292 pessoas se declararam amarelos 
e apenas cinco se reconheciam indígenas. Os de-
mais 7.543 servidores declaram-se brancos, 84%.

QR coDe
Leia a reportagem 
completa no site 
do Sindijus-PR

o negro e o Tribunal de Justiça do Paraná

Falar em racismo estrutural é entender que 
o racismo permeia todas as relações neste 
país e é fruto de 388 anos de escravidão e de 

um país que foi o último, nas Américas, a abolir 
essa prática criminosa.

Durante quase 4 séculos formou-se a ideia de 
que os negros escravizados não tinham alma e, 
totalmente desumanizados, equiparavam-se a ob-
jetos que poderiam ser comercializados, usados, 
maltratados e descartados. Sua religião, cultura, 
aparência, eram tidas como pagãs, pervertidas, 
desprovidas de beleza, sem valor.

Apenas 132 anos após a abolição esse olhar para 
o negro e tudo que a ele está relacionado não mu-
dou. Pode ter outra aparência, mas sua essência é 
a mesma e vai aprofundando ainda mais as desi-
gualdades existentes entre negros e não negros. Ao 
olhar para o sistema de justiça fica claro seu pa-
pel na reprodução de tais desigualdades e de como 
atua na sua manutenção.

De acordo com o último levantamento realiza-
do pelo Conselho Nacional da Justiça, CNJ, atual-
mente 80% dos magistrados são brancos e entre 
as mulheres, 85,8% do total de juízas e desembar-
gadoras, são brancas. No Judiciário Paranaense, 
de 8976 servidores e servidoras, apenas 769 decla-
ram-se pretos ou pardos. 

Diante dessa realidade fática, é possível ques-
tionar qual é a cor que um negro encontra quan-
do acessa o Judiciário? E qual será o olhar desse 
universo de servidores e magistrados brancos ao 
jurisdicionado negro? O olhar formado a partir de 
um imaginário social que segrega e não o enxerga 
como sujeito de direitos. 

A cor do Judiciário

“A ação 
antirracista é 
urgente e se dá 
nas atitudes 
cotidianas.  
É uma luta de  
todas e todos”

Djamila Ribeiro

Para mudar o olhar, é preciso mudar a base que forma 
esse olhar, os princípios, a estrutura. É um processo de 
desconstrução/ reconstrução, de enxergar que o proble-
ma existe e comprometer-se com a mudança. Por isso, 
Angela Davis afirmou que: “Numa sociedade racista, não 
basta não ser racista. É necessário ser antirracista.”
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PensionistasAposentados
aTeNÇÃo: 

Você, servidora ou servidor,  
NÃo aSSINoU os acordos de 2002?

Sindijus-PR atualiza as informações  
sobre os autos 10878-92

Sindijus-PR 
divulga listas 
da ação do IPe
confira se seu nome 
estiver na planilha 
e entre em contato 
com a Secretaria

O Sindijus-PR divulgou 
as listas com nomes de 
beneficiários da ação 

do IPE da 1º Vara. A Secreta-
ria do Sindicato precisa entrar 
em contato com servidores da 
ativa ou aposentados que estão 
nas listas que se encontra na 
sessão de documento do site 
www.sindijuspr.org.br. 

É necessário atualizar infor-
mações e dados para os proces-
sos judiciais em andamento ou 
futuras ações em benefício da ca-
tegoria. Quem não estiver com o 
nome nas listas precisa aguardar 
as próximas liberações do Estado.

Caso seu nome esteja na lista, 
entre em contato pelos números 
(41) 3075-5555, Ramal 6709 e 
6712 ou pelo WhatsApp (41) 
991414074.

Se você conhece algumas das 
pessoas, comunique a necessi-
dade de procurar o Sindijus-PR 
via diretores, funcionários e 
redes sociais. Mas, ATENÇÃO, 
somente procurar o Sindicato os 
nomes que constam na lista.

A direção do Sindijus-PR vem infor-
mar a seus filiados a respeito da 
ação dos servidores que não assi-

naram os acordos com o Tribunal de Jus-
tiça no ano de 2002, autos 10878-92. Este 
processo que deu origem ao nosso preca-
tório, que muitos já negociaram. Todos 
devem lembrar, que muitos aceitaram o 
acordo proposto pelo Tribunal na época, 
tendo um reajuste de 30,47%. Outros ser-
vidores, em número de 991, não aceitaram 
e continuaram a luta pelo seu direito, que 
era o porcentual de 53,06%. Sindijus-PR 
ajuizou ação objetivando anular os acor-
dos e a cobrar a diferença em favor dos que 
não assinaram os acordos. 

O tempo passou, e após muita batalha 
judicial, saiu um novo entendimento do 
STF, Tema 880, o qual dá o direito aos 
servidores que não assinaram os acordos 
a buscar seus créditos pela via judicial. No 
entanto, esta ação deve ser individual, o 
Sindicato não pode ajuizar e nem patro-
cinar custas e honorários advocatícios.

Cada servidor pode contratar o advo-
gado de sua preferência para tentar bus-
car seu direito, alertando que o prazo 
prescricional ocorre em junho de 2022.

Alertamos que, com absoluta certe-
za o Estado (réu) nesse processo usará 
de todos os subterfúgios para tentar se 
livrar da obrigação de pagar. Por isso 
alertamos que o advogado que irá ajui-
zar a ação tem que ter certa experiência 
no caso, pois existe o risco da sucum-
bência caso o servidor não tenha êxito 
na ação judicial.

O jurídico do Sindicato pode atuar 
nesse processo, porém os contratos de-
vem ser firmados individualmente com 

os advogados, incluindo custas judiciais, 
honorários de perito e advocatícios.

Frisamos, o Sindijus-PR não pode se res-
ponsabilizar pelos custos processuais nem 
honorários, pois as ações serão individuais.

QR coDe
Acesse e 
confira se 
o seu nome 
consta nas 
listas

Maiores informações, dúvidas 
em relação ao processo ou a 
valores, favor manter contato 
com a direção do Sindicato via 
telefone, e-mails e aplicativos 
de mensagens. Veja abaixo os 
contatos dos diretores liberados:

 José Roberto Pereira
jroberto@sindijuspr.org.br
41 99963.7262

 Andréa Regina Ferreira da Silva 
andrea@sindijuspr.org.br
41 99989.0856

 Arlete Rogoginski
arlete@sindijuspr.org.br
41 99916.0556

 Carolina Nadolny
carol@sindijuspr.org.br
41 98439.2673

 David Machado
david@sindijuspr.org.br
41 99963.7572

 Leandro Dalla Libera Fonseca
leandro@sindijuspr.org.br
42 99851.5555


