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Presente!
Zé Roberto, 

Zé, como era conhecido pela ca-
tegoria, se destacou à frente 
do Sindijus-PR, protagonizan-

do uma atuação ímpar nos 16 anos 
como líder, sempre à frente das lu-
tas dos servidores. Até seus últimos 
minutos trabalhando pelo fortale-
cimento e união dos trabalhadores, 
Zé vinha participando de diversas 
negociações e atos, defendendo os 
interesses dos servidores públicos, 
e melhoria contínua dos serviços 
prestados.

Muitos dos direitos que os ser-
vidores têm hoje tiveram o envol-
vimento do Zé Roberto, uma das 
pessoas que garantiu que essas con-
quistas se tornassem realidade. Os 
servidores do Judiciário serão eter-
namente gratos por tudo.

Zé Roberto era Oficial de Justiça 
aposentado, tinha 64 anos e deixa 
mulher, filho e netos. Deixa tam-
bém todos que o conheciam desola-
dos. Zé foi um grande companhei-
ro. Sempre muito atuante, ativo e 
participativo, ele ajudou em muitas 
conquistas para o Judiciário Para-
naense. Hoje tivemos uma perda 
importante de liderança nacional 
e na história do Sindicato, mas que 
deixa um enorme legado.

Sabemos que sua jornada não 
será esquecida, e será sempre 
lembrada por todos que tiveram 
a honra e o prazer de conhecê-lo. 

Todos nós tínhamos na figura 
dele alguém muito parceiro, um 
paizão, um companheiro para 
todas as horas mesmo. É difícil 
assimilar a perda.

O Sindijus-PR agradece to-
das as manifestações de carinho 
e pesar, recebidas em razão do 
falecimento do coordenador-ge-
ral José Roberto Pereira. Todas 
as condolências recebidas foram 
fundamentais para superarmos 

o momento extremamente difícil 
pelo qual estamos passando.

Em nome da Família do Zé Ro-
berto, e de toda a Direção Cole-
giada e Executiva e também dos 
funcionários da Entidade, o Sin-
dijus-PR agradece a solidarieda-
de de todos que externaram seus 
sentimentos.

#ZéRobertoPresente #Sindijus-
PR #JuntosSomosMaisFortes
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AGRADECIMENTO
Agradeço emocionada a manifestação de 
apoio e solidariedade do Sindijus-PR neste 
episódio de intolerância, de machismo, 
de desrespeito ao Poder Judiciário e ao 
Estado de Direito em que, lamentavelmente, 
acabei envolvida. Aproveito para externar 
minha admiração e respeito pelo trabalho 
desta entidade, fundamental para a o 
desenvolvimento dos serviços que juntos 
prestamos à sociedade.

Atenciosamente, desembargadora  
Maria Aparecida Blanco de Lima

DÚVIDA
Sobre a conversão da licença especial em 
pecúnia, vocês acham que vão deferir este 
ano? (M.R.)

O Tribunal nos informou que a 
regulamentação para o pagamento já está 
pronta e só aguardam o julgamento da 
questão no CNJ. Estamos acompanhando e 
assim que tivermos notícias do julgamento 
estaremos informando vocês, mas fique 
a vontade para fazer contato a qualquer 
tempo. (Direção do Sindijus-PR)

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Onde poderemos ver essa consulta ao CNJ 
para majoração a R 1.960,26? (J.F.)

Conforme o SEI 0054123-
03.2022.8.16.6000, o expediente será 
encaminhado para gabinete da juíza 
auxiliar da Presidência, Dra. Fabiane 
Pieruccini, conforme itens V e VI da Decisão 
7944231, a qual formulará a consulta ao 
CNJ. Vamos verificar junto ao Gabinete 
assim que seja encaminhado e informamos 
a categoria. (Direção Sindijus-PR)

As cartas não refletem a opinião do Sindicato.

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

Nosso querido José Roberto Pereira, ou simplesmente Zé, 
como era chamado, partiu desta vida, após 16 anos de-
dicados à luta sindical, deixando um legado de muitas 

conquistas para a categoria, frutos de muita luta, articulação 
política e, principalmente, sapiência e humildade.

Sempre preocupado com as demandas que chegavam até o 
sindicato, Zé foi um incansável ouvinte, mediador, conciliador, 
mas, também, um competente e combativo defensor das ban-
deiras que acreditava serem benéficas à classe trabalhadora.

Oficial de Justiça de carreira, defendia os servidores do poder 
judiciário de todas as classes. Acreditava no sindicato como um 
porto seguro a toda categoria.

Zé conversava de igual pra igual com todos, não importando 
a condição social, política, religiosa; Contava causos, ria de si 
mesmo, elogiava as pessoas com sinceridade, criticava com in-
tuito construtivo, ajudava quem pedisse, sofria com o sofrimen-
to alheio, amava e venerava a família, não medindo esforços 
para atender a todos, com o coração aberto e olhar acolhedor.

Ele “nos deixou antes do combinado”, diria Rolando Boldrin, 
porém, seu legado ficará para sempre no Sindijus-PR. Em cada ati-
vidade da entidade em defesa dos servidores, ele será lembrado.

A direção continuará o seu trabalho com força e firmeza, na 
certeza de que a vivência com o experiente e sábio Zé, no dia a 
dia do sindicato, nos trouxe o preparo e a formação necessá-
rias para que o Sindijus-PR continue sendo uma entidade forte, 
combativa e defensora de toda a categoria!

Com os pés no chão, continuaremos a luta!
Neste momento de dor e luto, somos todos coração e sauda-

de, porém, com a certeza que a luta deve continuar por meio de 
uma entidade cada vez mais fortalecida. Esse é o nosso dever e 
a nossa missão! Sigamos!

Zé Roberto, presente!!

Justiça em Quadrinhos

naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá 
doendo em mim” 

(Nelson Gonçalves e Raphael Rabello)

O Sindijus-PR está de luto!



3www.sindijuspr.org.br  |    |  Agosto de 2022

CONQUISTAS

Auxílio-alimentação 
aumenta para R$ 1.439

Atendendo pedido do Sindijus-PR, o TJPR ainda 
pode elevar para R$ 1.960 caso o CNJ aprove O Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) 

publicou, no dia 22 de julho, o De-
creto Judiciário nº 385/2022, que 

altera o valor do auxílio-alimentação de 
magistrados e servidores para R$ 1.439,04. 
Entretanto, mesmo o despacho atendendo 
parcialmente o pedido do Sindijus-PR, SEI 
0054123-03.2022.8.16.6000, o Sindicato 
reitera que havia solicitado a majoração do 
valor para R$ 1.960,26.

Porém, no decreto fica determinado o 
pagamento do valor solicitado pelo Sin-
dijus-PR, como previsto, condicionado à 
resposta positiva da consulta efetuada ao 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O au-
xílio-alimentação de R$ 1.439,04 já está em 
vigor, e com efeitos financeiros a partir de 
1º de julho de 2022.

PL que cria o  
Auxilio-Creche está na 
Assembleia Legislativa

O Sindijus-PR acompanha a tramitação na Alep do PL 
305/2022, que cria o auxílio-creche no Tribunal de Jus-

tiça. Parado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) 
desde o dia 12 de julho, a projeto ainda não tem data para 
voltar à pauta após pedido de vista do deputado Jacovós.

A discussão foi proposta pelo deputado estadual Tadeu 
Veneri, que é o relator da matéria na comissão. Em defesa 
da aprovação da proposta, Veneri apresentou a sustentação 
do TJPR e detalhou a previsão orçamentária para garantir 
o pagamento do benefício, e vota pela aprovação. Após a 
apresentação do PL, o deputado Jacovós pediu vistas ao 
projeto. A proposta retorna à CCJ na próxima semana. No 
link, a partir dos quatro minutos, é possível assistir à apre-
sentação do PL do auxílio-creche na CCJ. Clique aqui.

O auxílio estabelece benefício de quase 720 reais por 
mês para servidores e magistrados, limitado a três filhos 
entre seis meses e cinco anos de idade. Segundo TJPR, o 
benefício tem o objetivo de “oferecer condições para o cus-
teio dos serviços de atendimento com dependentes em ber-
çário, maternal ou assemelhado e pré-escola”.

Servidores recebem 
valores retroativos 
da Gratificação de 

Qualificação
Em julho, o Tribunal de Justiça do Paraná iniciou o 

pagamento do retroativo da Gratificação de Qua-
lificação aos servidores, após a aprovação na Assem-
bleia Legislativa da proposta que alterava a Lei. As no-
vas regras estão valendo desde o dia 24 de junho com a 
publicação da Lei 21.105/2022 no Diário Oficial.

A mudança nos critérios é uma conquista histórica 
dos servidores, fruto de muita negociação do Sindijus-PR 
com a administração até a garantia desta vitória. A nova 
legislação garante aos servidores o direito a requerer a 
gratificação com base, também, em treinamentos ou ca-
pacitações continuadas, incluindo do próprio TJPR.

Nesta modalidade, os valores variam entre 500 e 
300 reais dependendo da carga horária dos cursos. A 
gratificação já garantia o benefício para servidores 
com Graduação, Especialização, Mestrado ou Douto-
rado com valores que chegam a R$ 1.000,00.

O deferimento atende a um  
pedido de isonomia do TJPR  

com os demais tribunais estaduais, 
considerando que o pedido foi com  
base na tabela dos auxílios-
alimentação divulgada pelo Dieese”

explica a diretora Carolina Nadolny.
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MOBILIZAÇÃO

A mobilização estadual do dia 29 de julho teve 
adesão de servidores da capital e do interior, 
cerca de 30 comarcas participaram. Mas é pre-

ciso intensificar a luta, precisamos fazer a mobilização 
crescer, seguir aderindo e unidos, pois somente com a 
força de todos que alcançaremos os nossos direitos.

União e pressão são as palavras-chave! Se não po-
demos estar sempre nas ruas, vamos usar as ferra-

Sem união não há superação! Precisamos seguir  
assim, unidos, para garantir nossos direitos

A LutA cOntInuA... 
Servidores unidos pela 
Data-Base e Isonomia

mentas que temos disponíveis no momento, que 
são as mídias digitais. Pelas redes sociais, inter-
net, de forma virtual também podemos pres-
sionar o Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR).  
Para fazer garantir direitos, hoje é preciso mais 
que negociação. Temos que mostrar a força de 
uma categoria unida. Venha conosco! Juntos – 
Porque sem união, não há superação!

Barracão Cidade Gaúcha

Umuarama Xambrê

Pato Branco Sindijus-PR, SindMP e SIndilegis

São Miguel do Iguaçu Sarandi

Realeza Salto do Lontra

Cantagalo Cascavel

Sindijus-PR e SIndilegis Pérola

Ponta Grossa Nova Fátima

cidade cida Medianeira

Metelândia

Toledo Loanda

Foz do Iguaçu Carlópolis Ipiranga Pato Branco

Iporã Cambé

Pérola Ivaiporã

Lapa Pato Branco

Hemepar-Curitiba

Capitão Leônidas MarquesSindijus-PR, SindMP e SIndilegis
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DECISÃO COLETIVA

A Assembleia Geral Extraordi-
nária, realizada no dia 29 de 
julho, abordou temas impor-

tantes para a categoria e tratou da 
seguinte pauta: Data-Base, Isonomia, 
Aposentados e Pensionistas, Negocia-
ções com o Tribunal de Justiça do Pa-
raná (TJPR), Condições de Trabalho, 

Reestruturação das Equipes Multidis-
ciplinares e Congresso dos Servidores 
do Judiciário do Paraná (Conseju-PR).

Os presentes aprovaram, por una-
nimidade, a realização da décima 
terceira edição do Conseju. Também 
ficou definido que o congresso será 
realizado no mês de novembro, nos 

Assembleia do Sindijus-PR  
aprovou a realização do XIII Conseju

Congresso dos 
Servidores será 
em novembro

ANIVERSáRIO

Há 14 anos, o Sindijus-PR inau-
gurava a sua sede própria! 

Localizada em Curitiba, no bairro 
Boa Vista, Rua David Geronasso 
nº 227, a casa foi adquirida em 
2008, e passou por uma grande 
reforma. “Uma forma de zelar 
pelo patrimônio dos filiados do 
Sindicato, que contribuem com a 
estrutura, com o trabalho, etc”.

Para o coordenador-geral do 
Sindijus-PR, José Roberto Pe-
reira, foi uma grande conquis-
ta termos um espaço que pos-
sibilita atender os servidores 
em um local próprio, com es-
trutura adequada e o conforto 

necessário que nossos sindica-
lizados merecem.

A sede do Sindicato, com am-
biente agradável, está à dispo-
sição dos servidores, pronta a 
orientar e ajudar a categoria a 
conquistar seus direitos, seja es-
clarecendo dúvidas ou ajuizando 
ações na Justiça, para fortalecer 
a luta. Lugar amplo, com estacio-
namento próprio, departamento 
jurídico, entre outros, para me-
lhor atender os servidores. Que-
remos que você venha conhecer 
o seu Sindicato e juntar-se a nós.

Juntos – Porque sem união, 
não há superação! Afinal, o Sin-

Sindijus-PR comemora 14 anos de aquisição da sede própria

dias 18, 19 e 20, em local a ser definido, com o tema 
“Outro mundo é possível”.

Em paralelo, várias questões que fazem parte do 
cotidiano dos servidores foram debatidas, como: 
Processo Administrativo Disciplinar (PAD), o fim do 
desconto previdenciário para aposentadas que rece-
bem menos do que o teto do INSS, Plantões, Indeni-
zação de Transporte dos Oficiais de Justiça, Adoe-
cimento, Assédio Moral, Gratificação de Incentivo à 
Qualificação e Relotação.

A Assembleia Geral é um encontro realmente im-
portante para que os servidores possam saber das ações 
do Sindicato e que sejam ouvidos. Pois vale a pena lem-
brar que o Sindijus-PR só é forte se tiver a participação 
ativa e apoio dos servidores, pois todos os direitos e as 
conquistas da categoria são frutos da participação que 
fortalece as lutas organizadas pelo Sindicato.

Houve amplo debate entre os servidores e todos 
puderam fazer uso da palavra. A Assembleia tam-
bém aprovou, por unanimidade, o Regulamento do 
XIII Conseju-PR. Maiores informações sobre o Con-
gresso, o Regulamento aprovado, prazo de entrega 
de teses e outros serão divulgadas em breve.

dijus-PR é a casa de todos os servidores do Judiciário Pa-
ranaense. Venha construir junto conosco um Sindicato 
do seu jeito. Um Sindijus-PR ainda mais forte, represen-
tativo e capaz de entender as necessidades individuais, e 
defender os interesses coletivos da categoria.

SIndijur-PR

Pâmela Leony
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Federações divulgam 
Plataforma Política  
em versão online

PAUTA NACIONAL 

O documento elenca diversas orientações 
políticas em face das eleições gerais de 2022

Lançamento, em Brasília, da Plataforma Política - Eleições 2022

A Federação Nacional dos Trabalhadores do 
Judiciário nos Estados (FENAJUD), a Fe-
deração Nacional dos Trabalhadores dos 

Ministérios Públicos Estaduais (FENAMP) e a Fe-
deração Nacional dos Trabalhadores do Judiciário 
Federal e Ministério Público da União (FENAJU-
FE) lançarão a Plataforma Política das Trabalha-
doras e dos Trabalhadores do Sistema de Justiça 
Brasileiro no dia 14 de julho, em Brasília.
O documento elenca 
diversas orientações 
políticas em face das 
eleições gerais de 2022 e 
pode ser LIDO AQUI >>>>>>>

No conteúdo, as Federa-
ções apresentam reflexões 
sobre o processo eleitoral, 
apresentando as diretrizes 
que deverão ser observadas por cada uma das 
servidoras e dos servidores dos segmentos que 
compõem o Poder Judiciário, com o intuito de 
que escolham candidatas e candidatos compro-
metidos com a pauta do serviço público nacional, 
que tenham o compromisso com um modelo de 
Estado que seja inclusivo, que respeite o trabalho, 
o serviço público, as mulheres, os negros e as ne-
gras, o meio-ambiente, as conquistas trabalhis-
tas e direitos sociais.

Integrantes da coordenação do 
Fórum das Entidades Sindicais 

(FES), dentre eles a diretora do 
Sindijus-PR Carolina Nadolny, 
participaram no dia 26 de julho 
de uma reunião com o presiden-
te da Paranaprevidência, Feli-
pe José Vidigal dos Santos, para 
cobrar o fim do desconto previ-
denciário para aposentados que 
ganham menos do que o teto do 
INSS (R$ 7.087,22).

Atualmente, os aposentados 
que ganham mais do que três sa-
lários mínimos pagam 14% sobre 
o excedente desse valor. Segun-
do o economista Cid Cordeiro, a 
mudança custaria R$ 300 milhões 
por ano para beneficiar todos os 
servidores aposentados.

O presidente da Paranaprevi-
dência afirmou a continuidade 
do déficit atual e projetado, o que 
impossibilitaria alterar a faixa de 
isenção neste momento.  Os repre-
sentantes dos servidores afirma-
ram que o Estado tem condições de 
assumir essa alteração, sem alterar 
o déficit do sistema, com recursos 
da renúncia fiscal e aportes com os 
superávits orçamentários dos úl-
timos anos, parte desse superávit 
resultado do arrocho salarial pra-
ticado pelo Governo.

No encontro, os dirigentes 
sindicais expuseram toda a in-
satisfação do funcionalismo pú-
blico do Estado com a demora do 
governo em responder às reivin-
dicações dos servidores.

FES em reunião com 
a Paranaprevidência 
defende redução de 
desconto previdenciário

Coordenação do FES reunida com o 
presidente da Paranaprevidência

Fenajud

PREVIDêNCIA

RECORDANDO
Os servidores foram contra a Reforma da Previdência feita 
em 2019 pelo governador Ratinho Jr. Houve mobilizações, no 
dia os servidores estavam em frente do Palácio e da Assem-
bleia Legislativa do Paraná (Alep) protestando e, mais uma 
vez, o governo foi votar às escondidas na Ópera de Arame. 

Cid Cordeiro recordou que os servidores já eram contra a 
reforma da previdência proposta em 2015, cuja votação levou 
ao Massacre do Centro Cívico. “A continuidade da Paranapre-
vidência se deve àquelas bombas que os servidores levaram. 
Foi a partir daquele movimento que nós salvamos o Fundo de 
Previdência. Nós sempre tivemos essa postura de defender a 
Previdência, e ainda temos isso como princípio. Os servidores 
são os aliados mais fiéis que a Paranaprevidência tem, porque 
a gente cuida desse patrimônio”, afirmou o economista.

FES
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Agenda

FALTA DE SERVIDORES

A direção do Sindijus-PR tem 
ouvido os profissionais de 
Serviço Social e da Psico-

logia, e entende que a proposta 
do Tribunal de Justiça do Paraná 
(TJPR), que reestruturará as equi-
pes multidisciplinares, integrando 
um plano de distribuição da força 
de trabalho das equipes técnicas, 
não atende às necessidades reais 
do trabalho dos profissionais. “A 
medida deixa em aberto muitas 
questões importantes, e da forma 
como está poderá gerar ainda mais 
problemas na efetivação da presta-
ção jurisdicional, bem como causar 
mais adoecimentos entre esses ser-
vidores”, destaca a coordenadora 
adjunta Andréa Ferreira.

O Sindijus-PR, imediatamente 
após ter conhecimento de tal pro-
posta e do risco de desmonte de toda 
estrutura das equipes multidiscipli-
nares, juntamente com a Anjud, pro-
tocolou uma manifestação apontan-
do todos os pontos discordantes com 
base nas especificidades dessa área e 
o que seria necessário para que o tra-
balho desses profissionais possa ser 
ainda mais efetivo, sem uma sobre-
carga maior de demandas.

Em reunião solicitada, em caráter 
de urgência, o Sindijus-PR explicou 
que essa proposta altera radical-
mente o funcionamento de todas 
as equipes multidisciplinares, bem 
como das ERAMs, e trouxe muita in-
dignação e preocupação de todos os 
profissionais que atuam nessa área. 
“Algumas delas foram: a relotação de 
ofício, o equívoco quanto aos dados 
populacionais que deixou de incluir 
todos os municípios integrantes de 
cada comarca, a criação de Grupos 
Regionais Gestores de Equipe Multi-
disciplinar que atenderão a todas as 
demandas da região, dentre outras”, 
explicou Andréa Ferreira.

O Sindijus-PR entende a impor-
tância de uma reestruturação na 
composição das equipes através do 
chamamento de novos servidores, da 
possibilidade de relotação, mas não 
da forma como esta proposta foi cons-
truída, sem debate com a categoria.

Durante a reunião, a administra-
ção do TJPR disse que a relotação de 
ofício seria retirada do texto e seria 
revisto o número de regionais pro-
postas, atualmente são 14, e a forma 
de funcionamento dessas regionais, 
principalmente nas comarcas com 

Sindijus-PR na luta contra o fim das Equipes Multidisciplinares

várias equipes especializadas.
Andréa Ferreira destacou que não são poucos os 

profissionais do Serviço Social e da Psicologia que têm 
adoecido e respondido a PADs. “Muitos estão pedindo 
exoneração pela falta de servidores, e a demanda gigan-
tesca que é impossível de ser resolvida com o número de 
servidores atuais”, completou.

O Sindijus-PR entende que apesar das mudanças pro-
postas pela Administração esse projeto continua sendo 
inadequado ao trabalho das equipes e não responde as 
reais demandas dos profissionais.

Ainda como forma de chamar a atenção para esse 
grave problema e denunciar os enormes prejuízos ao tra-
balho multidisciplinar das equipes, bem como à popula-
ção atendida, o Sindijus oficiou diversas entidades, con-
selhos e comissões para que se manifestem sobre esse 
projeto. São elas: AMAPAR, CRESS, CRP, CONANDA, 
CEDECA/PR, Fórum DCA/PR e Comissão da Criança da 
OAB/PR, Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do 
Adolescente e do Idoso da ALEP, CAOPCAE - Centro de 
Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Crian-
ça e do Adolescente e da Educação, CONSIJ e CEVID.

A Infância e Juventude pedem SOCORRO!

16 de setembro
 Encontro de 

Comunicação da 
Fenajud

26 de agosto
 Reunião com Oficiais 

de Justiça de carreira e 
da Lei 16023

27 de agosto
 Dia do 

Psicólogo

07 de setembro
 Independência 

do Brasil

10 de setembro
 Dia Mundial 

de Prevenção 
ao Suicídio

TAXIGOV
 A nova ferramenta de transporte disponibilizada 

pelo Tribunal para os servidores, o TaxiGov, tem  
gerado dezenas de reclamações dos profissionais 
do Serviço Social e da Psicologia, apontando 
as muitas dificuldades da sua utilização. E com 
objetivo de entender melhor a situação das equipes 
multidisciplinares que utilizam ou não esse tipo de 
transporte para realizar as suas funções, o Sindijus-
PR realiza uma pesquisa.
Queremos ouvir vocês, Psicólogas(os), Assistentes 
Sociais e Técnicas Especializadas precisamos do seu 
engajamento e participação. Acesse o link pelo QR 
CODE e responda o formulário. Participem!

Todas as informações fornecidas serão tratadas 
com absoluto sigilo. “Estamos convictos que com 
a realização desta pesquisa, 
o Sindicato poderá mostrar à 
Administração a ineficiência 
dessa ferramenta no trabalho 
das Equipes multidisciplinares”, 
destacou a coordenadora 
adjunta Andréa Ferreira.


