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COMUNICADO GERAL                                             Curitiba, 16 de julho de 2021. 

ASSUNTO: AÇÕES PARA RESSARCIMENTO DO DESCONTO 

PREVIDENCIÁRIO QUE INCIDIU SOBRE A GADI. 

A diretoria do SINDSEC vem informar e esclarecer aos Servidores(as) 

da Sócioeducação e Servidores da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho, 

quanto á ação objetivando o ressarcimento do desconto previdenciário que 

incidiu sobre a GADI. 

Companheiros(as), TOMEM CUIDADO POIS ALGUNS 

PROFISSIONAIS OPORTUNISTAS E ANTIÉTICOS ESTÃO 

ENGANANDO OS SENHORES!! 

O Sindicato tomou conhecimento que alguns profissionais estão 

enganando os servidores afirmando que o tempo de contribuição sob a GADI foi 

PERDIDO e que atualmente ela não gera nenhum benefício para a aposentadoria. 

ISSO É MENTIRA!! 

Apresentamos a aposentadoria de um dos nossos sindicalizados, datada 

de ABRIL de 2021, em que consta expressamente a GADI, incorpora a 

aposentadoria PROPORCIONALMENTE ao tempo de contribuição!! Vejamos o 

documento emitido pelo RH da SEJUF e pelo Paranáprev em ABRIL deste ano: 
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No mesmo sentido indica a informação nº 0193/2021, do Dr. Fabiano 

Jorge Stainzack, Coordenador Jurídico Previdenciário da Paraná 

Previdência, que em 30 de março de 2021 esclareceu que é assegurado o 
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pagamento proporcional da GADI considerando o período em que houve 

contribuição previdenciária, DESDE QUE NÃO OCORRA A RESTITUIÇÃO 

DAS CONTRIBUIÇÕES, vejamos: 

 

Os documentos elaborados pela Secretaria de Justiça e Família e pelo 

Paraná previdência demonstram que a contribuição sobre a GADI gera SIM 

benefício para a aposentadoria dos servidores e esses advogados estão 

MENTINDO e enganando os servidores! 

O pedido de restituição da contribuição previdenciária sob a GADI 

gera um prejuízo ENORME e IRREPARÁVEL na aposentadoria do servidor. O 

ÚNICO QUE GANHA É ADVOGADO QUE RECEBE O PERCENTUAL DO 

VALOR A SER RESTITUÍDO!!  

Os servidores que ingressaram no sistema após 2003 TAMBÉM TEM 

PREJUÍZOS IRREPARÁVEIS! Isso porque, estes podem se aposentar pela regra 

de 80% das maiores contribuições. O cálculo dessas contribuições leva em 

consideração o salário contribuição, ou seja, O VALOR TOTAL sob o qual 

incidiu a contribuição previdenciária. 

Ao solicitar a restituição do desconto previdenciário que incidiu sob a 

GADI, o servidor que ingressou no sistema após 2003 está reduzindo seus 

maiores salários contribuição, gerando um prejuízo irreparável na aposentadoria. 

CUIDADO!! SINDSEC orienta seus substituídos A NÃO 

FORMULAREM PEDIDOS NESSE SENTIDO. 

Ficamos à disposição dos senhores(as)! 
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Diretoria do SINDSEC, 


