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Você não vai se importar
com sua previdência?

Servidores iniciam mobilização contra a tentativa do governador Beto Richa de meter a mão nos 8 bilhões de reais do 
fundo previdenciário. Paralisação na terça-feira, dia 24, será na Praça Nossa Senhora Salete

Ogoverno neoliberal  de Beto 
Richa (PSDB) continua bus-
cando formas de amenizar os 

efeitos da sua incompetência política e 
gerencial. Primeiro tentou usar os recur-
sos dos depósitos judiciais para cobrir os 
rombos que provocou nos cofres públi-
cos. Foi impedido pelo CNJ graças à 
mobilização da OAB-PR.

Agora Beto Richa quer tomar de assal-
to os R$ 8 bilhões do Fundo Previden-
ciário que servirão para pagar aposenta-
dorias e pensões dos servidores que 
ingressaram no serviço público a partir 
de 2003. Com a transferência dos recur-
sos desse fundo para o caixa do Estado, 
Richa pretende usá-los para sanear as 
muitas dívidas que criou e que não 
soube administrar.

Os servidores do Judiciário serão alta-
mente prejudicados, caso prevaleça o 
interesse do governo que, diga-se, tem o 
apoio da maioria parlamentar na Assem-
bleia Legislativa, de resto sempre subser-
viente aos interesses do Executivo.

Com a extinção da Paranáprevidência 
e a transferência do Fundo Previdenciá-
rio para o Fundo Financeiro, não só os 
servidores que vierem a se aposentar no 
futuro serão prejudicados mas, sim, 
todos os servidores e magistrados do 
Judiciário correrão sérios riscos, pois a 
partir de então, todos (atuais e futuros 
servidores, ativos e aposentados) passa-
rão a perceber seus salários, aposentado-
rias e pensões, dos cofres e do orçamento 

próprio do Judiciário. Signi�ca dizer que 
poderá haver comprometimento total 
do orçamento com despesas de pessoal.

Se isto vier a acontecer, estarão com-
prometidos os investimentos na estrutu-
ra do Judiciário, os reajustes de venci-
mentos, pagamento de direitos e benefí-
cios, serão inviabilizadas novas contrata-
ções, en�m, poderá haver estrangula-
mento total do orçamento próprio do 
Judiciário. Isto sem contar que o nosso 
orçamento está diretamente vinculado à 
arrecadação do Estado, o que, por si só já 
representa um grande risco.

Essa pretensão nefasta do governo 
Richa é mais uma forma de ataque e des-

monte da estrutura de Estado e dos servi-
ços públicos essenciais à população. É 
uma faceta por demais conhecida do 
governo neoliberal que se instalou no 
Paraná. Richa não tem preocupação 
nenhuma com o futuro dos servidores e 
do serviço público. Quer resolver seu 
problema agora e deixar o prejuízo para 
as próximas gestões e gerações.

Precisamos dar um basta a esse des-
mando! Precisamos nos mobilizar para 
enfrentar esse (des)governo e impedir o 
ataque aos recursos dos servidores públi-
cos e ao desmonte e sucateamento dos 
serviços públicos! Precisamos reagir ago-
ra, antes que seja tarde demais!

Mobilização GREVEe GREVE

Mais informações em www.sindijuspr.org.br



Servidores 
preparam greve 
em defesa da
Paranaprevidência
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Todos os dias
Representação do 
Sindijus-PR no
acampamento do Centro
Cívico e convocação da 
categoria para que
faça parte do movimento.

Paralisação no dia 24
Manifestação nas comarcas e 
na Assembleia Legislativa, em 
conjunto com outros 
sindicatos, e assembleia 
geral, às 17h30 no SindijusPR.

PROGRAMAÇÃO

Uma paralisação no dia 24 de 
fevereiro (terça-feira), em todo o 
Estado, foi aprovada pela assembleia 
geral do Sindijus-PR. O encontro 
aconteceu na sexta-feira (20/2), em 
Curitiba, e marcou a integração da 
categoria ao movimento geral do 
funcionalismo, que luta contra os 
ataques ao serviço público promovidos 
pelo Executivo. No início do mês, o 
governador Beto Richa encaminhou ao 
Legislativo duas mensagens – projetos 

osde lei n  1 e 2/15 –, na tentativa de 
eliminar direitos históricos dos 
servidores. Nesse projeto, o principal 
alvo é o sistema previdenciário. Richa 
quer desviar R$ 8 bi da Parana-
previdência para tapar os rombos 
financeiros acumulados durante a sua 
gestão.

AUSTERIDADE E DESTRUIÇÃO 
A destruição da previdência faz 

parte de um programa mais amplo, 
que afeta todos os setores da adminis-
tração pública. Sem os fundos que 
garantem o pagamento de aposen-
tadorias e pensões, o Estado não terá 
verbas para a manutenção de serviços 
essenciais. As medidas de “auste-
ridade” atingirão os sistemas de car-
reiras, as progressões funcionais e os 
salários. No âmbito da Justiça, a luta 
por isonomia entre primeiro e segundo 
graus – uma das principais reivin-
dicações dos servidores – ficará sujeita 
a uma política de brutal contenção de 
despesas.

ASSEMBLEIA

Como se já não bastasse o 
imenso desgaste para a 
imagem do Judiciário a 
auto concessão de reajuste 

para a magistratura do Paraná na forma 
de pagamento de R$ 4.377,73 a título 
de auxílio-moradia - considerado pela 
sociedade paranaense como uma verda-
deira imoralidade � a AMAPAR � Asso-
ciação dos Magistrados Paranaense 
agora pretende receber o pagamento de 
valores retroativos ao ano de 2007 para 
cada magistrado. 

Essa pretensão representa um ataque 
ao orçamento do Judiciário no valor de 
aproximadamente R$ 330 milhões de 
reais (sem juros e correção, também 
pedidos pela AMAPAR).

Acompanhe: Os magistrados come-
çaram a receber o auxílio em 2014. A 
AMAPAR pede retroativos a cinco (5) 
anos antes de outro pedido que fez em 
2012. Isto representa, portanto sete (7) 
anos de atrasados, ou seja, 84 meses 
(7x12=84). Oitenta e quatro vezes o 
valor de R$ 4.300,00, daria R$ 
361.200,00 para cada magistrado. Con-
siderando o número de novecentos e 
doze (912) magistrados (120 desem-
bargadores, 622 juízes de 1º grau, 68 
Juízes exclusivamente de Juizados Espe-
ciais, 16 juízes de Turmas Recursais e 86 
Juízes afastados das funções, para atuar 
como substitutos de 2º grau e assessori-
as à cúpula diretiva � fonte Justiça em 
Números), chegaríamos ao valor de R$ 
329.414.400,00 (trezentos e vinte e 
nove milhões, quatrocentos e quatorze 
mil e quatrocentos reais).

A AMAPAR, por certo, não chegou a 
fazer essa conta. Ou, se fez, mostra o seu 
total descompromisso com a crise do 
Estado do Paraná, além de desconside-
rar totalmente a opinião pública que vê 
imoralidade nessa manobra.

Mas o Presidente do Tribunal, desem-
bargador Paulo Vasconcellos a�rmou, 
em reunião com a diretoria do Sindijus, 
que vai indeferir o pedido.

Vale lembrar, só para comparar, que a 
imensa maioria dos professores que 
estão na luta em defesa dos direitos dos 
servidores públicos, em �nal de carreira 
não chega sequer a ganhar o que um 
magistrado ganha somente como auxí-
lio-moradia.

Vamos �car de olho, para que, além 
de tudo o que está acontecendo nas 
�nanças do Estado, o orçamento do 
Judiciário não seja comprometido com 
mais esse ataque corporativo, de resto 
totalmente inoportuno.

Em reunião de negociação, no dia 19, com o Sindijus-PR o presidente do Tribunal 
de Justiça, Paulo Vasconcellos, classi�cou como inoportuno o pedido protocolado 
pela Associação dos Magistrados do Paraná (Amapar), que quer o pagamento 
retroativo à 2007 o auxílio-moradia para juízes e desembargadores. "Se a 
associação não retirar, vou indeferir", decretou Vasconcellos.

"Vou indeferir o pedido de
retroativo do auxílio-moradia",
garante presidente do TJ

Período
Março de 2014 a abril de 
2007

Valor por magistrado 
361.200 reais

Valor total
R$ 329 milhões
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